
 

แผนการสอน หนวยที่  3 

ช่ือวิชา    ออปแอมปและลเินียรไอซ ี(3105-2004) สอนคร้ังที่  5-6 

ช่ือหนวย    วงจรขยายสัญญาณ   ช่ัวโมงรวม  6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน  วงจรขยายสัญญาณ   จํานวนช่ัวโมง  6 

หัวขอเร่ืองและงาน 
 

1.  กราวดเสมอืน (Virtual ground)  

2.  วงจรขยายกลับเฟส  (Inverting amplifier)  

3.  วงจรขยายไมกลับเฟส  (Non inverting amplifier)  

4.  วงจรตามแรงดัน  (Voltage follower)  

5.  วงจรรวมแรงดัน (Summing amplifier) 
 

สาระสําคัญ 
 

โดยหลักการทั่วไปของวงจรขยาย  หมายถึงวงจรที่ทําหนาที่เปล่ียนสัญญาณอินพุตที่มีคาต่ํา    ใหสัญญาณ

เอาทพุตที่มีขนาดสูงที่ขึ้น       โดยที่สัญญาณอาจจะอยูในรูปของแรงดันหรือกระแสก็ได          ในกรณีของวงจรขยายที่

ใชออปแอมปอัตราขยายที่ไดมีคาที่คอนขางจะสูง     อีกทั้งวงจรยังมีลักษณะ     ของการขยายที่เปนแบบเชิงเสน (แบบ

ลิเนียร) นอกจากนี้แลวเรายังสามารถที่จะควบคุมอัตราขยายได          

 

สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู  ทักษะ  คณุธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 
 

1.  บอกหลักการของวงจรขยายสัญญาณแบบตาง ๆได 

2.  ออกแบบวงจรขยายสัญญาณแบบตาง ๆ ได 

3.  เลือกและประยุกตใชงานวงจรขยายสัญญาณแบบตาง ๆไดถูกตอง 

4.  นักเรียนมีพฤติกรรมบงชี้ถึงความมีวินัย, ความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

เนื้อหาสาระ 
 

 

หนวยท่ี  3   วงจรขยายสัญญาณ    

 จุดประสงค    

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม    

 ทฤษฏีที่เก่ียวของ    

  1.  กราวดเสมือน (Virtual ground)  

 2.  วงจรขยายกลับเฟส  (Inverting amplifier)  

 3.  วงจรขยายไมกลับเฟส  (Non inverting amplifier)  

 4.  วงจรตามแรงดัน  (Voltage follower)  

 5.  วงจรรวมแรงดัน (Summing amplifier)  

 การทดลองที ่ 1  วงจรตามแรงดัน  (Voltage  follower  amplifier)  

 การทดลองที ่ 2  วงจรขยายไมกลับเฟส  (Non inverting amplifier)  

 การทดลองที ่ 3  วงจรขยายกลับเฟส  (Inverting amplifier)  

 การทดลองที ่ 4  วงจรรวมแรงดัน (Summing amplifier)  

 แบบทดสอบทายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน  

- ครูผูปฏิบัติหนาที่สอนโดยเร่ิมจากการตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่เขาเรียน จากน้ัน      

ทําการอบรมเพื่อเปนการเสริมสรางคุณลักษณะ

อันพึงประสงค   รวมถึงการตรวจสอบความ

พรอมกอนทําการเรียน-การสอนในเน้ือหาตาม

แผน การสอนตามทีก่าํหนดไวโดยการทดสอบ     

กอนเรียนเพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรู         

ของผูเรียน 
 

- เมื่อผูเรียนไดรับการอบรมเพื่อเปนการเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงค รวมถึงการตรวจสอบ

ความพรอมกอนทําการเรียนการสอนแลว 

ครูผูสอนจะดําเนินการนําเขาสูบทเรียน             

ในหนวยที ่3 
 

- เมื่อผูเรียนเร่ิมรับรูโครงสรางและหลักการ       

ในเน้ือหาที่เรียนแลว ครูผูสอนจะประกอบ   

กจิกรรมการเรียนการสอนในหนวยที ่3                         
 

- เมื่อผูเรียนเรียนรูเน้ือหาทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

ตามที่ครูผูสอนประกอบ   กจิกรรมการเรียน   

การสอนในหนวยที ่3 เสร็จสิ้นแลว ครูผูสอน    

จะดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน-การสอน         

ในหนวยที ่3 
 

- ครูผูสอนจัดกจิกรรม  หรือมอบหมายงานให

ผูเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ไมผาน

หรือตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด โดยทํารายงาน         

และแบบฝกหัดเพิ่มเติม 

- รับการตรวจสอบรายชื่อ (เชค็เวลาเรียน) 

- สงงาน หรือรายงานการคนควาตาม               

       ที่มอบหมาย 

- รับการอบรมเพื่อเปนการเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

- แสดงความพรอมกอนทําการเรียน 

- รับการทดสอบกอนเรียน        

 
 

- โตตอบแสดงความคิดเห็น และหรือตามพื้น   

ฐานความรูของผูเรียน 

 

 

 
 

- ประกอบกิจกรรมการเรียนในหนวยที่ 3    

ตามแผนที่ครูผูสอนวางไว 

 
 

- รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

 

 
 

- ศึกษาเน้ือหา และขอมูลเพิ่มเติมตามที่

ครูผูสอนมอบหมายให ตามเกณฑ            

ของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียน 

 

 



 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม                       

 

 

กอนเรียน 
 

ในการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งรายวิชาออปแอมปและลิเนียรไอซี (3105-2004) ที่ใชทําการ

เรียนการสอนกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สายพื้นฐานมัฐยมศึกษาตอน

ปลาย (สาย ม.6)  และสายตรง (สาย ปวช.)  ซึ่งมีพื้นฐานทางชางที่คอนขางแตกตางกัน    ดังน้ันงานหรือ

กิจกรรมที่มอบหมายจึงตองมีรายละเอียดที่แตกตางจากปกติดังน้ี 

1. ใหศึกษาหรือทําความเขาใจในเน้ือหาเดิมเพิ่มเติม  เชน สรุปงานเดิม   ทํารายงาน เปนตน 

2. ใหศึกษาเน้ือหาที่จะใชเรียนมากอนทําการเรียนทั้งน้ีเพื่อเพิ่มพื้นฐานของผูเรียน  

3. ทดสอบกอนเรียนเพื่อใหทราบถึงพื้นฐานความรูของผูเรียน  
 

ขณะเรียน 
 

ในการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งรายวิชาออปแอมปและลิเนียรไอซี (3105-2004) ที่ใชทําการ

เรียนการสอนกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สายพื้นฐานมัฐยมศึกษาตอน

ปลาย (สาย ม.6)  และสายตรง (สาย ปวช.)  ซึ่งมีพื้นฐานทางชางที่คอนขางแตกตางกัน    ดังน้ันงานหรือ

กิจกรรมที่มอบหมายจึงตองมีรายละเอียดที่แตกตางจากปกติดังน้ี 

1.  ไมวาการเรียนจะมีเน้ือหาเปนภาคทฤษฏีหรือปฏิบัติใหแบงนักศึกษาออกเปน 6 กลุม              

กลุมละ  3-4  คนโดยแยกเปนคนเรียนเกง  1 คน  เรียนปานกลาง  1 คน และเรียนออน  1-2 คน 

ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการชวยเหลือกันภายในกลุมการเรียนรู 

2. พยายามสรางเงื่อนไขหรือกําหนดแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียนไดชวยกันแกปญหา  

โดยใหรับผิดชอบภายในกลุมการเรียน (เพื่อใหเกิดการชวยเหลือกัน) 
 

หลังเรียน 
 

ในการเรียนการสอนในรายวิชา ซึ่งรายวิชาออปแอมปและลิเนียรไอซี (3105-2004) ที่ใชทําการ

เรียนการสอนกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สายพื้นฐานมัฐยมศึกษาตอน

ปลาย (สาย ม.6)  และสายตรง (สาย ปวช.)  ซึ่งมีพื้นฐานทางชางที่คอนขางแตกตางกัน    ดังน้ันงานหรือ

กิจกรรมที่มอบหมายจึงตองมีรายละเอียดที่แตกตางจากปกติดังน้ี 

1. ทําการทดสอบ (วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) โดยใชรูปทดสอบแบบการสุม หรือทดสอบ            

แบบรายบุคคลทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

2.  ศึกษาเน้ือหา และขอมูลเพิ่มเติมตามที่ครูผูสอนมอบหมายใหตามเกณฑของคะแนน

ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
 



 

สือ่การเรียนการสอน 
                         

 

สื่อสิ่งพิมพ 
 

กลุม CNS.  ออปแอมป 741.  กรงุเทพฯ.  สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร,  2535 

นภัทร  วัจนเทพินทร.  วงจจรดิจิตอล.  กรงุเทพฯ.  สกายบุกส,  2541 

ไพบลูย  นาคมหาชลาสินธุ,  กนกพร  คณุชัยเจรญิ.  อิเล็กทรอนิกสหลักการและการประยุกตใชงาน.   

แมคกรอ-ฮิล อินเตอรเนช่ันแนล เอ็นเตอรไพรส.  อิงค,  2541 

วิชา  โตนลิ.  ทฤษฏีวงจรดิจิตอล 1.  กรงุเทพฯ. สํานกัพิมพเอมพันธ จาํกัด,  2540 

สมชาย  อรุณรุงรัศมี.  ออปแอมปและการประยุกตใชไอซีเชิงลิเนียร.  สํานกัพิมพสถาบนั 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

สุพนิ  ปานะสุนทร,  ทรงวุฒิ  วงษเพ็ชร.  ปฏบิตัอิอปแอมปและการใชงาน,  2539 

Haward M.Berin.  Design of OP-AMP Circuit, With Experiment, 1980 

J.Michael  Jacop, Applications And Design With Analog Integrated Circuits,  1993 

Ramakant A.Gayakwad,  Op-amp and linear integrated circuits,  1983 

Robert G.Seippel.  Operational Amplifier Circuit Design,  1975 
 

สื่อโสตทัศน (ถามี) 
 

1.    สื่อแผนโปรงใส  

2.    POWERPOINT 

3.  สือ่การเรียนบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
 

หุนจําลองหรือของจริง (ถามี) 
 

1. แผลงฝก หรือชุดทดลอง 

2. เคร่ืองมือที่ใชประกอบการทดลอง เชน มัลติมิเตอร  ออสซิลโลสโคป เปนตน  

3. อุปกรณทดลองตาง ๆ เชน ไอซี  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

การประเมินผล 
                        

 กอนเรียน 

 จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งานหรือกิจกรรมที่มอบหมายกอนทําการเรียน   

การสอนดังมีรายละเอียด         คือใหศึกษาหรือทําความเขาใจในเนื้อหาเดิมเพิ่มเติม  เชน สรุปงานเดิม           

ทํารายงาน ใหศึกษาเน้ือหาที่จะใชเรียนมากอนทําการเรียน  และการทดสอบกอนเรียนเพื่อใหทราบถึง

พื้นฐาน   ความรูของผูเรียน ดังน้ันการประเมินผลกอนเรียนจึงสามารถทําไดดังน้ี 

1. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม  เชน การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบ  เปนตน  

2. คะแนนจากการทําแบบฝกหัด หรือการสรุปงานเดิม            

3. คะแนนจากการทําแบบประเมินผลกอนเรียน 

ขณะเรียน 

จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    งานหรือกิจกรรมที่มอบหมายขณะทําการเรียน   

การสอนดังมีรายละเอียด คือการแบงกลุมปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการชวยเหลือกันภายในกลุมการเรียนรู

และความพยายามในการทําแบบฝกหัด และชวยกันแกปญหาโดยใหรับผิดชอบภายในกลุมการเรียน 

(เพื่อใหเกิดการชวยเหลือกัน)  ดังนั้นการประเมินผลกอนเรียนจึงสามารถทําไดดังนี้ 

1. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม  เชน ความสามัคคี ความรับผิดชอบ เปนตน  

2. คะแนนจากการทําใบงาน แบบฝกหัด และการแกปญหา เปนตน 

หลังเรียน 

จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    งานหรือกิจกรรมที่มอบหมายขณะทําการเรียน   

การสอนดังมีรายละเอียด คือทําการทดสอบ  (วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) โดยใชรูปแบบการสุม หรือ

ทดสอบแบบรายบุคคลทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ        และการศึกษาเน้ือหา และขอมูลเพิ่มเติมตามที่

ครูผูสอนมอบหมายใหตามเกณฑของคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียน  ดังนั้นการประเมินผลกอนเรียนจึง

สามารถทําไดดังนี้ 

1. คะแนนคุณธรรมจริยธรรม  เชน ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา เปนตน  

2. คะแนนจากการทําการทดสอบ (วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) เปนตน 

สรุปรายละเอียดการประเมินผลในแตละหนวยการเรียน  

ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม                           20              

คะแนนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                           

% 

40              

ประเมินผลตามสภาพจริง                   

%                                          

20              

อ่ืน ๆ  เชน งานที่ไดรับมอบหมาย แบบฝกหัด             

% 

20              

                        รวม                                                              100               % 

% 



บันทึกหลังการสอน 

                         

ผลของการใชแผนการสอน 
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