
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 3 หน่วยที	  3 
ชื	อวชิา วงจรพลัส์และสวติชิง สอนครั� งที	  4-5 

ชื	อหน่วย วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ ชั	วโมงรวม  8  ชั	วโมง 
   ชื	อเรื	อง   วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ จาํนวนชั	วโมง  8  ชั	วโมง 

 

 

หัวข้อเรื�องและงาน 
1. วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 
2. วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ที�ใชอ้อปแอมป์ 
3. วงจรกรองความถี	สูงผา่น (High pass filter) 

สาระการเรียนรู้ 
 วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ จะประกอบดว้ยตวัตา้นทานทางไฟฟ้าต่อกบัตวัเก็บประจุ สัญญาณอินพุต
ต่อที	ขั�วของตวัเก็บประจุทางไฟฟ้า สัญญาณเอาตพ์ุตต่อออกระหวา่งตวัเก็บประจุกบัตวัตา้นทานทางไฟฟ้า ขั�ว
อีกด้านหนึ	 งของตวัตา้นทานทางไฟฟ้าต่อลงกราวด์ วงจรนี� สามารถแปลงรูปคลื	นไฟฟ้าได้ เมื	อค่าอุปกรณ์
เหมาะสมกบัสัญญาณอินพุต กล่าวคือ อินพุตเป็นสัญญาณสี	เหลี	ยม สัญญาณเอาตพ์ุตจะเป็นอิมพลัส์ (Impulse) 
เมื	อป้อนอินพุตเป็นสัญญาณคลื	นรูปไซน์สัญญาณเอาตพ์ุตจะเป็นคลื	นรูปไซน์เช่นเดิมแต่มีมุมทางไฟฟ้าเลื	อน
ไป ถา้ป้อนสัญญาณรูปสามเหลี	ยมจะทาํใหเ้อาตพ์ุตเป็นสัญญาณรูปสี	เหลี	ยม 
สมรรถนะที�พงึประสงค์  
 

ความรู้ ทกัษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1.อธิบายการทาํงานของวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอ
เตอร์ ได ้
2. เขียนวงจรวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ได ้
3. คาํนวณค่า Time constant ของวงจรดิฟ
เฟอร์เรนติเอเตอร์ได ้ 
4. เขียนรูปร่างสญัญาณที�ผา่นวงจร 
    วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ได ้
5. คาํนวณหาแรงดนัไฟฟ้าที�เวลาต่าง ๆ ใน 
   วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ได ้
6. ออกแบบวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์โดยใช ้
   Op amplifier ได ้
7. ออกแบบวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 
    เพื�อเปลี�ยนรูปร่างสญัญาณได ้
  

1. ใชอ้อสซิลโลสโคปวดัรูปร่าง 
     สญัญาณไฟฟ้าได ้
2. ประกอบวงจรดิฟเฟอร์เรนติ 
    เอเตอร์ได ้
3. อ่านค่าทางไฟฟ้าจาก 
    ออสซิลโลสโคป 
4. เขียนรูปร่างสญัญาณจาก 
    วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ได ้

5. ประกอบวงจร High pass filler 
   ได ้

1. ตรงต่อเวลา 
2 .มีความตระหนกัในหนา้ที	ของ 
   นกัศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
   และสงัคม 
4. แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดว้ยท่าที 
    ที	สวยงาม 
6. ทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 
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เนื/อหาสาระ  
1. วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์     

                     

R

  C

Vi Vo

 
 การวเิคราะห์วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์     

การเก็บประจุของวงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์     

                      
                    
การคายประจุของวงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์     
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การการเก็บประจุและการคายประจุของวงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์อยา่งต่อเนื	อง 

 
2. วงจรอาร์ซีอนิติเกรเตอร์ที�ใช้ออปแอมป์ 

 
 

 
 

3. วงจรกรองความถี�สูงผ่าน (High pass filter) 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั/นตอนการสอน  

(กจิกรรมของครู) 

ขั/นตอนการเรียน  

(กจิกรรมผู้เรียน) 

เครื�องมือ/การวดัผล 

ประเมินผล 
1.ขั/นนําเข้าสู่บทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2 ครูสอบถามความสาํคญัของวงจรดิฟเฟอร์ 
    เรนติเอเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน บทที	 3 

 1.1  นกัเรียนรับฟังจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2  นกัเรียนบอกความสาํคญัของววงจรดิฟ 
       เฟอร์เรนติเอเตอร์ในงานไฟฟ้าและ 
       อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 นกัเรียนทาํทดสอบก่อนเรียน บทที	 3 

 1. คาํถามประจาํหน่วย 
 2. แบบทดสอบก่อน 
     เรียนบทที	 3 

2. ขั/นสอนทฤษฎ ี   
 2.1 ครูอธิบายวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ใชสื้	อ 
        power point ประกอบ 
 2.2 ซกัถามปัญหาเกี	ยวกบัวงจรดิฟเฟอร์เรนติ 
       เอเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

2.1 รับฟังคาํบรรยาย 
2.2 ตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. แผน่ใสบทที	 3 
 2. power point บทที	 3 
 3. คาํถามบทที	 3 

3. ขั/นสรุป   
   3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและครูซกัถาม 
         ปัญหาขอ้สงสยั 

3.1 นกัเรียนช่วยครูสรุปและตอบคาํถาม 
3.2 จดบททึกยอ่ 

 1. ใบสรุปหน่วยที	 3 

4. ขั/นสอนปฎบิตั ิ   
   4.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
   4.2 มอบใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 3  
   4.3 ควบคุมการปฏิบติังาน 
   4.4 ตรวจผลงานของนกัศึกษา 

4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
4.2 นกัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 3 
4.3 ปฏิบติังานตามใบงาน 
4.4 ส่งผลงานการปฏิบติั 

 1.ใบตรวจผลงานภาค 
    ปฏิบติัที	 3 
  

5. ขั/นการประเมนิผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 3 
   5.2 ดูแลนกัเรียนไม่ใหทุ้จริต 
   5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 3 
5.2 ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดส่งแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
    บทที	 3 

6. ขั/นมอบหมายงาน   
   6.1 มอบหมายใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติม 
         เกี	ยวกบัวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ที	ใชใ้น 
        งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ทาํรายงาน 
        ส่งอาทิตยต์่อไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานบทที	 3 

7. ขั/นตรวจสอบความเรียบร้อย   
   7.1 ตรวจความเรียบร้อยของชุดฝึกและความ 
        เรียบร้อยของหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังาน 
 
 

7.1 ช่วยกนัจดัเก็บชุดฝึกและทาํความสะอาด 
      หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบร้อย 
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งานที�มอบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 
  - นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนบทที	 3 
ขณะเรียน 
  ใหน้กัศึกษาอภิปรายเกี	ยวกบัวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 
หลงัเรียน 

- นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนบทที	 3 
- ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบัการนาํวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ไปใชใ้นงานไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ แลว้ทาํรายงานส่งในอาทิตยต่์อไป 
สื�อการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวงจรพลัส์และสวติชิง  บทที	 3 เรื	องวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 
2. power point เรื	องวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 
3. ของจริง (เครื	องกาํเนิดสัญญาณ, ออสซิลโลสโคป, อาร์, ซี ตามวงจรของใบงานการทดลองที	 3) 
4. ใบมอบหมายงานที	 3 

การวดัผลการเรียน 

 ก่อนเรียน 
  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชข้อ้สอบบทที	 3 จาํนวน 10 ขอ้ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปัญหา,  ความสนใจ,  ความตั�งใจ, การอภิปราย, การปฏิบติังาน 
 หลงัเรียน 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชข้อ้สอบบทที	 3 จาํนวน 10 ขอ้ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลหลงัการเรียนบทที	 3 จาํนวน 10 ขอ้ (แบบเลือกตอบ ) 
 2. แบบใหค้ะแนนการปฏิบติังาน 
 3.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน 
 4.  สังเกตจากการตอบคาํถาม / การอภิปราย 
เอกสารอ้างองิ 

              1. สุชิน ชินสีห์. (2557).  วงจรพลัส์และสวติชิง.  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ ์ บริษทั ศูนยห์นงัสือเมืองไทย จาํกดั. 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ของครู 
วนัที	……….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 

                    รหสัวชิา  2105-2006                            ชื	อรายวชิา วงจรพลัส์และสวติชิง 

สาขาวชิา ช่างอเิลก็ทรอนิกส์                             ระดบัชั�น   ปวช.      ปีที	  2  กลุ่มที	    1,2 
 

1. หวัขอ้เนื�อหาที	สอน วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์             หน่วยที	  3 
2. จาํนวนนกัศึกษาเขา้เรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอยีด/หัวข้อ 

เนื/อหาที�สอน 
เข้าใจ/ 

ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

1. วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์   
    1.1 การวิเคราะห์วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์   

1.2 การวิเคราะห์ต่อเนื	องวงจรดิฟเฟอร์เรน ฯ   
2. วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ที	ใชอ้อปแอมป์   
3. วงจรกรองความถี	สูงผ่าน   
   
   
   

   
   

 

สรุป 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนกัเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ  สาํหรับนกัศึกษาที�ไม่เขา้ใจ/ปฏิบติั
ไม่ไดจ้ะแกไ้ขในการสอนครั< งต่อไป วนัที�….....
เดือน…….........…..พ.ศ……..........… 
โดยจะดาํเนินการดงันี<  
 

1. ………………………….………… 
2. …………………………….……… 
3. ……………………….…………… 
4. ………………………….………… 
5.     ………………………….………… 

 
ลงชื�อ……………………………. 

( ..................................  ) 
ครูผูส้อน 
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ใบประเมินผลหน่วยที�  3 
วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง                                   ชื�อหน่วย  วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 

 

  

  คําชี/แจง   ใหเ้ลือกคาํตอบที	ถูกที	สุดแลว้ทาํเครื	องหมาย X  ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1. วงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์อาศยัแรงดนัตกคร่อมอุปกรณ์ใดไปใชง้าน 
ก. Resistor ข. Inductor 
ค. Capacitor ง. Diode 

วงจรสําหรับข้อ 2-3 

 
2. จากรูปที�กาํหนด ถา้นาํไปใชก้บักระแสสลบั จะเรียกวา่วงจรอะไร 
      ก. Low pass filler ข. High pass filler 
      ค. Band pass filler       ง. Band stop filler 
3. จากวงจรในรูปที�กาํหนดถา้ R1 = 10 KΩ, C1 = 10 µF ถา้หากป้อนสญัญาณอินพุตเป็นสญัญาณสี�เหลี�ยม  
    ความถี� 20 Hz สญัญาณเอาตพ์ุตจะมีรูปร่างอยา่งไร 

    
วงจรสําหรับข้อ 4-6 
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4. จากวงจรในรูปที�กาํหนด สมมุติที�เวลา t0- แรงดนัตกคร่อม C = 0 V เมื�อป้อนสญัญาณสี�เหลี�ยมที�มี 
    ขนาดและเวลาดงัแสดงในรูปที�ดา้นขวามือ (Ein) จงคาํนวณหาค่า E1 
      ก. 1.393      ข. 0.946 V 
      ค. 0.758 V       ง. 0.498 V 
5. ผลจากขอ้ 4 จงคาํนวณหาค่า E2 
      ก.  - 9.502 V              ข.  - 9.054 V 
      ค.  - 9.242 V       ง.  – 8.607 V  
6. จากวงจรในรูปที�กาํหนด ค่า Time constant ของวงจรมีค่าเท่าไร 
      ก. 1 ms      ข. 3 ms 
      ค. 6 ms       ง.  9 ms 
วงจรสาํหรับขอ้ 7-8 

 
7. จากวงจรในรูปที�กาํหนด สญัญาณเอาตพ์ุตจะมีรูปร่างใด 
      ก. สญัญาณไซน ์     ข. สญัญาณสามเหลี�ยม 
      ค. สญัญาณฟันเลื�อย       ง. สญัญาณสี�เหลี�ยม 
8. จากวงจรในรูปที�กาํหนด รีซิสเตอร์ R2 มีไวเ้พื�อจุดประสงคใ์ด 
      ก. กาํหนดจุดตดัของวงจร      ข. กาํหนดอตัราการขายของวงจร 
      ค. กาํหนดรูปร่างสญัญาณเอาตพ์ุต       ง. กาํหนดปริมาณกระแสทางดา้นเอาตพ์ุต 
วงจรสําหรับข้อ 9-10 

 
 
9. จากวงจรในรูปที�กาํหนด จุดตดัดา้นความถี�ตํ�าของวงจรมีค่าเท่าไร 
      ก. 16.5 Hz      ข. 31.8 Hz  
      ค. 450.6 Hz       ง. 1,158.7 Hz 
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10. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องวงจรดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 
      ก. เปลี�ยนรูปร่างสญัญาณไฟฟ้าจากบวกอยา่งเดียวใหเ้ป็นบวก,ลบได ้
      ข. เปลี�ยนรูปร่างของสญัญาณไฟฟ้าได ้
      ค. เปลี�ยนความถี�ของสญัญาณไฟฟ้าได ้
      ง. กรองความถี�สูงไปใชง้านได ้
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เฉลยใบประเมินผลหน่วยที� 3 
 คาํตอบของแบบประเมินผลหน่วยที	 3 
 

ขอ้ที	 1 =    ค 
ขอ้ที	 2 =    ข 
ขอ้ที	 3  =    ค 
ขอ้ที	 4 =    ง 
ขอ้ที	 5  =    ก 
ขอ้ที	 6 =    ก 
ขอ้ที	 7 =    ง 
ขอ้ที	 8  =    ข 
ขอ้ที	 9 =    ข 
ขอ้ที	 10  =    ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วงจรพลัส์และสวิตชิง                                                                                                                                                                           

54

แบบให้คะแนนการปฏิบัตงิาน 
  วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง 
  ชื�อหน่วย วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 

  เรื�อง วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 

 

 

รายการที�ประเมิน 

คะแนน 

หมายเหตุ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที�ได้ 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน    

1.1   การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเครื	องมือ 1   

1.2   การใชเ้ครื	องมือไดถู้กตอ้ง 1   

1.3  ปฏิบติังานถูกตอ้งตามขั�นตอน 1   

1.4  เก็บรักษาเครื	องมือ และชุดทดลอง 1   

2.  ผลงาน    

2.1  วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ 4   

2.2  วงจรอาร์ซีดิฟเฟอร์เรนติเอเตอร์ที�ใชอ้อปแอมป์ 4   

2.3  วงจรกรองความถี	สูงผา่น 4   

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน    

3.1  การใหค้วามสนใจในการปฏิบติังาน 1   

3.2  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 1   

3.3  ความเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน 1   

3.4  ความร่วมมือในกลุ่ม 1   

รวม 20   

 
 

ลงชื	อ                                    ผูป้ระเมิน 
         (.................................) 

 


