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แผนการสอน หน่วยที ่13 

ช่ือวชิา   พลัส์เทคนิค สอนคร้ังที ่ 16  
ช่ืองาน  วงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บส                          

(Timebase Generator Circuits)                           
จ านวน  3  ช่ัวโมง 

 

1. หัวข้อเร่ือง (ทฤษฎ ี1 ช่ัวโมง ปฏบิัติ 2 ช่ัวโมง) 
1.1 วงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บส        
1.2 การปฏิบติัการทดลองเร่ือง วงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บส      

 

2. สาระการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของวงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บส 
2.2 หลกัการท างานของวงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บส 
2.3 วงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บสท่ีใชง้านจริง 
2.4 การออกแบบวงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บส 
 

3. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  
3.1 บอกความหมายของวงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บสไดถู้กตอ้ง 
3.2 อธิบายหลกัการท างานของวงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บสไดถู้กตอ้ง 
3.3 อธิบายหลกัการท างานของวงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บสท่ีใชง้านจริงไดถู้กตอ้ง 
3.4 ออกแบบวงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บสไดถู้กตอ้ง 
 

4. แนวคดิ 
 วงจรไทมเ์บสจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนักบัวงจรปรับรูปร่างสัญญาณแบบลิเนียร์ ลกัษณะการท างาน
ของวงจรจะอาศยัหลกัการเก็บประจุและคายประจุของคาปาซิเตอร์ในวงจร RC การเป็นสวติช์ของวงจรจะใช้
ทรานซิสเตอร์ และควบคุมการท างานของวงจรดว้ยสัญญาณอินพุตท่ีป้อนใหก้บัวงจร RC รูปร่างสัญญาณ
เอาตพ์ุตสามารถก าหนดไดจ้ากการเลือกใชอุ้ปกรณ์ RC 
 วงจรสัญญาณไทมเ์บส เป็นวงจรซ่ึงท าใหก้ระแสหรือแรงดนัมีขนาดลดลงหรือเพิ่มข้ึนอยา่งเป็นเชิง
เส้นเม่ือเทียบกบัเวลาท่ีเปล่ียนไป ดงันั้นจะเรียกวา่ “Linear time base generator” โดยถา้เป็นวงจรสร้าง
สัญญาณแรงดนัจะเรียกวา่ “Voltage time base generator” ถา้เป็นวงจรสร้างกระแสจะเรียกวา่ “Current time 
base generator) 
 วงจรสร้างสัญญาณไทมเ์บสเป็นวงจรปรับแต่งรูปร่างสัญญาณอีกแบบอาศยัหลกัการเก็บประจุและ
การคายประจุของคาปาซิเตอร์ในวงจร RC การก าหนดค่าอุปกรณ์ท่ีใชก้บัวงจรถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเพราะถา้
หากการก าหนดค่าอุปกรณ์ไม่เหมาะสมรูปร่างของสัญญาณจะไม่เป็นไปตามตอ้งการ 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ขั้นเตรียม 
1. ครูเขียนวงจรสวฟีแบบ RC 

ในกระดาน สุ่มใหน้กัศึกษา
ออกมาเขียนรูปร่างของ
สัญญาณเม่ือมีการสับสวติช์ 
ประมาณ 2-3 คน 

 
2. ครูและนกัศึกษาช่วยกนั

สรุปวา่สัญญาณท่ีตวัแทน
นกัศึกษาออกมาเขียนถูกตอ้ง
หรือไม่ และท่ีถูกตอ้งควรมี
รูปร่างอยา่งไร ถามนกัศึกษา
วา่วงจรดงักล่าวท างาน
อยา่งไร 

 
ขั้นด าเนินการ 
1. ครูอธิบายความหมายและ

หลกัการท างานของวงจร  
สร้างสัญญาณไทมเ์บสอยา่ง
ละเอียด ดว้ยส่ือ PowerPoint                            

2. ครูอธิบายหลกัการท างาน
ของวงจรสร้างสัญญาณไทม์
เบสท่ีใชง้านจริง อยา่ง
ละเอียด โดยใชส่ื้อ 
PowerPoint                                                      

 
1. ตวัแทนนกัศึกษาออกมา

เขียนรูปสัญญาณตามท่ี
ครูสั่ง ส่วนท่ีไม่ได้
ออกมารอดูวา่รูปร่าง
สัญญาณท่ีเพื่อนนกัศึกษา
เขียนจะมีรูปร่างอยา่งไร 

2. นกัศึกษากบัครูช่วยกนั
สรุปวา่สัญญาณท่ีตวัแทน
นกัศึกษาออกมาเขียน
ถูกตอ้งหรือไม่ และท่ี
ถูกตอ้งควรมีรูปร่าง
อยา่งไร ถามนกัศึกษาวา่
วงจรดงักล่าวท างาน
อยา่งไร 

 
1. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ    

จดบนัทึก ถามตอบเม่ือ  
มีขอ้สงสัย 

 
2. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ   

จดบนัทึก ถามตอบเม่ือ   
มีขอ้สงสัย                                                           

                         
                                                                         
                                                
 

 
1. ความมีวนิยั: การแต่งกาย          

การตรงต่อเวลา 
2. ความรับผดิชอบ: การท างานเสร็จ

ทนัตามเวลา 
3. ความสนใจใฝ่รู้: มีความสนใจใน

การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม    
การกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 

4. ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์:             
การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

5. ความอดทน อดกลั้น: การมีสติ 
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6. ความซ่ือสัตยสุ์จริต: ไม่น าผลงาน
ผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง 
ไม่ลกัขโมย 

7. การประหยดั: การใชว้สัดุท่ี
เหมาะสมกบังาน ปิดไฟฟ้าและน ้า
ทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8. ความกตญัญูกตเวที: อาสา
ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ
ส่วนรวม 

9. ความสามคัคี: ร่วมมือในการ
ท างาน ไม่ทะเลาะววิาท 

10. ความเช่ือมัน่ในตนเอง: กลา้แสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล กลา้
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
3. ครูอธิบายการออกแบบวงจร

สร้างสัญญาณไทมเ์บสอยา่ง
ละเอียด โดยใชส่ื้อ PowerPoint 

 
ข้ันสรุป 
1. ครูและนกัศึกษาสรุปเก่ียวกบั

ความหมายของวงจรสร้าง
สัญญาณไทมเ์บส หลกัการ
ท างานของวงจรสร้างสัญญาณ
ไทมเ์บส การออกแบบวงจร
สร้างสัญญาณไทมเ์บส โดยใช้
ส่ือ PowerPoint  

 
2. ครูแจกใบประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี 13 แลว้ใหน้กัศึกษาตอบ
ค าถามลงในแบบประเมินผล
การเรียนรู้ท่ี 13 โดยใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที แลว้ร่วมกนั
เฉลยค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นกัศึกษาตั้งใจฟังและ      
จดบนัทึก ถามตอบเม่ือ      
มีขอ้สงสัย 

 
 
1. นกัศึกษาช่วยกนัสรุป

เก่ียวกบัความหมายของ
วงจรสร้างสัญญาณ      
ไทมเ์บส หลกัการท างาน
ของวงจรสร้างสัญญาณ
ไทมเ์บส การออกแบบ
วงจรสร้างสัญญาณ      
ไทมเ์บส ร่วมกบัครูผูส้อน                                    

2. นกัศึกษาตอบค าถามลงใน
ใบประเมินผลการเรียนรู้  
ท่ี 13 แลว้ร่วมกนัเฉลย
ค าตอบ และตรวจแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 13 
พร้อมกนัในชั้นเรียน 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ขั้นการสอนปฏิบัติ 
1. ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ

ทดลองตามใบงาน 13 โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนในใบงาน
แต่ละใบงาน โดยครูอธิบาย
ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอนการ
ทดลองใบงานใหก้บันกัศึกษา 
ก ากบัดูแล คอยช้ีแนะการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา และ
ใหน้กัศึกษาสรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และรายงาน      
หนา้ชั้นประมาณ 1-2 กลุ่ม    
หนา้ชั้นเรียน 

2. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผล
การทดลองใบงานร่วมกนั และ
ใหน้กัศึกษาส่งใบงานท่ีทดลอง
เสร็จแลว้                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. นกัศึกษาฟังครูอธิบาย

ทฤษฎีหวังาน ขั้นตอน  
การทดลองใบงานและ
ปฏิบติัการการทดลอง    
ใบงานเป็นกลุ่ม ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่ง
ตั้งใจ สรุปผลการทดลอง 
ตอบค าถาม และส่ง
ตวัแทนรายงาน            
หนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ        
3-5 นาที 

 
2. นกัศึกษาช่วยกนัสรุปผล

การทดลองใบงาน 
นกัศึกษาส่งใบงานท่ีท า
การทดลองส่งครู 
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5. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
  ก่อนเรียน 

- นกัศึกษาศึกษาเน้ือหาบทท่ี 13 จากหนงัสือพลัส์เทคนิค ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการมาก่อน  
ขณะเรียน 
1. ฟังบรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
2. จดบนัทึกเน้ือหาและแนวคิดตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
3. ตอบค าถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
4. ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 หลงัเรียน 
1. นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ท่ี

ครูมอบหมายแต่ละกลุ่ม 
2. นกัศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที    
3. นกัศึกษาตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 13 

 

6. ส่ือการเรียนการสอน 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
  หนงัสือเรียนวชิาพลัส์เทคนิค  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ 
  ส่ือโสตทศัน์ 

1.1 ส่ือ Power point หน่วยท่ี 13 
1.2 เคร่ือง Projector (ถา้มี) 
1.3 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (ถา้มี) 

 
 งานทีม่อบหมาย 

 ครูมอบหมายงานพิเศษท านอกเวลาเรียน โดยการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 13 และศึกษาเพิ่มเติมตาม
กิจกรรมเสนอแนะทา้ยบทเรียนท่ี 13 (ตามหนงัสือพลัส์เทคนิค ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ) 
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7. การวดัผลและการประเมินผล 
 ก่อนเรียน 
การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 13 จะใชว้ธีิการสังเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ                      

ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลา และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 
 ขณะเรียน 
ใชว้ธีิประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีค าถามน าก่อนอธิบายเน้ือหาและ ถาม

ทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ปฏิบติัการทดลองตามขั้นตอนในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
กระบวนการกลุ่มการปฏิบติังาน ผลการทดลองตามใบงาน การสรุปและการตอบค าถามจากการทดลองใน
ใบงาน  

 หลงัเรียน 
 ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 13 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1   จ านวน 5  ขอ้ 
 ตอนท่ี 2   จ านวน 10  ขอ้ 
 ตอนท่ี 3   จ านวน 5  ขอ้ 
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บันทกึหลงัการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการเรียนของนักศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผลการสอนของครู                   
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงช่ือ ……...............................………………ผูส้อน 
                                                                                        (........................…………………….) 

                                                                                          ……../………/…… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………..…….........
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

หวัหนา้แผนก 
 

ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 
............................................................................... 

 
 ลงช่ือ..................................................... 
(.......................................................) 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

 


