
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 4 หน่วยที	  4 
ชื	อวชิา วงจรพลัส์และสวติชิง สอนครั� งที	  6-7 

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

 

 

หัวข้อเรื�องและงาน 
1. วงจรคลิปเปอร์  
     1.1 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่ออนุกรม 
     1.2 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่อขนานกบัโหลด 
     1.3 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่อขนานที	มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
     1.4 วงจรคลิปเปอร์ที	ใชไ้ดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
2. วงจรแคลมเปอร์ 
    2.1 วงจรแคลมเปอร์แบบแรงดนัลบ 
    2.2 วงจรแคลมเปอร์แบบแรงดนับวก 
     2.3 วงจรแคลมเปอร์แบบไม่มีแรงดนัไบอสั 
     2.4 วงจรแคลมเปอร์ที	มีไบอสั 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
 วงจรคลิปเปอร์และวงจรแคลมเปอร์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื	อตกแต่งรูปร่างสัญญาณให้ไดต้ามที	
ตอ้งการ ถา้หากตอ้งการตดัรูปร่างสัญญาณหรือตอ้งการควบคุมขนาดของสัญญาณไม่ให้มีขนาดเกิดที	กาํหนด
จะใช้วงจรคลิปเปอร์ ถ้าตอ้งการให้ขนาดสัญญาณไฟฟ้าเท่าเดิมแต่ระดบัหรือตาํแหน่งของสัญญาณให้ไป
ทางดา้นบวกหรือทางดา้นลบจะใชว้งจรแคลมเปอร์ 
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สมรรถนะที�พงึประสงค์  
 

ความรู้ ทกัษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายหนา้ทีของวงจรคลิปเปอร์ได ้
2. อธิบายการทาํงานของวงจรคลิปเปอร์ได ้
3. เขียนวงจรวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมได้
4. เลือกใชอุ้ปกรณ์ในวงจรคลิปเปอร์ได ้
5. อธิบายการทาํงานของวงจรคลิปเปอร์ 
     แบบขนานได ้
6. อธิบายการทาํงานของวงจรคลิปเปอร์ 
    แบบขนานทีมีไบอสัได ้
7. อธิบายหนา้ทีของวงจรแคลมเปอร์ได ้
8. เขียนวงจรวงจรแคลมเปอร์ได ้
9. เลือกใชอุ้ปกรณ์ในวงจรแคลมเปอร์ได ้
  

1. ใชอ้อสซิลโลสโคปวดัรูปร่าง 
     สญัญาณไฟฟ้าได ้
2. ประกอบวงจรแคลมเปอร์ได ้
3. อ่านค่าทางไฟฟ้าจาก 
    ออสซิลโลสโคป 
4. เขียนรูปร่างสญัญาณทีผา่นวงจร 
    แคลมเปอร์ได ้

5. ประกอบวงจรแคลมเปอร์ได ้
6. เขียนรูปร่างสญัญาณทีผา่นวงจร 
    แคลมเปอร์ได ้
 

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

 

เนื/อหาสาระ  
 1. วงจรคลิปเปอร์  
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          1.1 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่ออนุกรม 
 

 
     
     1.2 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่อขนานกบัโหลด 
 

 
      
     1.3 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่อขนานที	มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
 

 
 
     1.4 วงจรคลิปเปอร์ที	ใชไ้ดโอดและซีเนอร์ไดโอด 
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2. วงจรแคลมเปอร์ 

 

 
    2.1 วงจรแคลมเปอร์แบบแรงดนัลบ 

 
 
    2.2 วงจรแคลมเปอร์แบบแรงดนับวก 
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     2.3 วงจรแคลมเปอร์แบบไม่มีแรงดนัไบอสั 
 

 
 
 

        2.4 วงจรแคลมเปอร์ที	มีไบอสั 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั/นตอนการสอน  

(กจิกรรมของครู) 

ขั/นตอนการเรียน  

(กจิกรรมผู้เรียน) 

เครื�องมือ/การวดัผล 

ประเมินผล 
1.ขั/นนําเข้าสู่บทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2 ครูสอบถามความสาํคญัของวงจรคลิบ 
      เปอร์และวงจรแคลมเปอร์ในงานไฟฟ้าและ 
      อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน บทที	 4 

 1.1  นกัเรียนรับฟังจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2  นกัเรียนบอกความสาํคญัวงจรคลิบเปอร์  

    และวงจรแคลมเปอร์ในงานไฟฟ้าและ 
       อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 นกัเรียนทาํทดสอบก่อนเรียน บทที	 4 

 1. คาํถามประจาํหน่วย 
 2. แบบทดสอบก่อน 
     เรียนบทที	 4 

2. ขั/นสอนทฤษฎ ี   
 2.1 ครูอธิบายวงจรคลิบเปอร์และวงจรแคลม 
       เปอร์ ใชสื้	อ power point ประกอบ 
 2.2 ซกัถามปัญหาเกี	ยวกบัวงจรคลิบเปอร์และ 
       วงจรแคลมเปอร์ในงานไฟฟ้าและ 
       อิเลก็ทรอนิกส์  

2.1 รับฟังคาํบรรยาย 
2.2 ตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น 

  1. power point บทที	 4 
  2. คาํถามบทที	 4 

3. ขั/นสรุป   
   3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและครูซกัถาม 
         ปัญหาขอ้สงสยั 

3.1 นกัเรียนช่วยครูสรุปและตอบคาํถาม 
3.2 จดบททึกยอ่ 

 1. ใบสรุปหน่วยที	 4 

4. ขั/นสอนปฎบิตั ิ   
   4.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
   4.2 ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 4 และ 5 
   4.3 ควบคุมการปฏิบติังาน 
   4.4 ตรวจผลงานของนกัศึกษา 

4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
4.2 นกัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 4 และ 5 
4.3 ปฏิบติังานตามใบงาน 
4.4 ส่งผลงานการปฏิบติั 

 1.ใบตรวจการปฏิบติังาน 
     บทที	 4 
  

5. ขั/นการประเมนิผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 4 
   5.2 ดูแลนกัเรียนไม่ใหทุ้จริต 
   5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 4 
5.2 ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดส่งแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
    บทที	 4 

6. ขั/นมอบหมายงาน   
   6.1 มอบหมายใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติม 
         เกี	ยวกบัวงจรคลิบเปอร์และวงจรแคลม 
        เปอร์ที	ใชใ้นงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  
        ทาํรายงานส่งอาทิตยต์่อไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานบทที	 4 

   7.1 ตรวจความเรียบร้อยของชุดฝึกและความ 
        เรียบร้อยของหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังาน 
 

7.1 ช่วยกนัจดัเก็บชุดฝึกและทาํความสะอาด 
      หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบร้อย 

งานที�มอบหมายหรือกจิกรรม 
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ก่อนเรียน 
  - นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนบทที	 4 
ขณะเรียน 

  ใหน้กัศึกษาอภิปรายเกี	ยวกบัวงจรคลิบเปอร์และวงจรแคลมเปอร์ 
หลงัเรียน 

- นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนบทที	 3 
- ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบัการนาํวงจรคลิบเปอร์และวงจรแคลมเปอร์ไปใชใ้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แลว้ทาํรายงานส่งในอาทิตยต่์อไป 
สื�อการเรียนการสอน 

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

การวดัผลการเรียน 

 ก่อนเรียน 
  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชข้อ้สอบบทที	 4 จาํนวน 10 ขอ้ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปัญหา,  ความสนใจ,  ความตั�งใจ, การอภิปราย, การปฏิบติังาน 
 หลงัเรียน 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชข้อ้สอบบทที	 4 จาํนวน 10 ขอ้ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลหลงัการเรียนบทที	 4 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 วงจรคลิบเปอร์และวงจรแคลมเปอร์            หน่วยที	  4 
2. จาํนวนนกัศึกษาเขา้เรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอยีด/หัวข้อ 

เนื/อหาที�สอน 
เข้าใจ/ 

ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

1. วงจรคลิปเปอร์   
    1.1 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่ออนุกรม   
   1.2 วงจรคลิปเปอร์แบบไดโอดต่อขนานกบัโหลด   
    1.3 แบบไดโอดต่อขนานที	มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า ฯ   
    1.4 วงจรคลิปเปอร์ที	ใชไ้ดโอดและซีเนอร์ไดโอด   
2. วงจรแคลมเปอร์ 
 

  
    2.1 วงจรแคลมเปอร์แบบแรงดนัลบ   
    2.2 วงจรแคลมเปอร์แบบแรงดนับวก   
   2.3 วงจรแคลมเปอร์แบบไม่มีแรงดนัไบอสั   

2.4 วงจรแคลมเปอร์ที	มีไบอสั   
 

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

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

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

 

หมายเหตุ  สาํหรับนกัศึกษาทีไม่เขา้ใจ/ปฏิบติั
ไม่ไดจ้ะแกไ้ขในการสอนครั9 งต่อไป วนัที….....
เดือน…….........…..พ.ศ……..........… 
โดยจะดาํเนินการดงันี9  
 

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

 
ลงชือ……………………………. 

( .....................................  ) 
ครูผูส้อน 
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ใบประเมินผลหน่วยที�  4 
วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง                                   ชื�อหน่วย  วงจรคลบิเปอร์และวงจรแคลมเปอร์ 

 

  

  คําชี/แจง   ใหเ้ลือกคาํตอบที	ถูกที	สุดแลว้ทาํเครื	องหมาย X  ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องวงจรคลิปเปอร์ 
ก. ปรับแต่งรูปคลืนไฟฟ้า 
ข. แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
ค. ควบคุมขนาดสญัญาณไม่ใหสู้งกวา่ทีกาํหนด 
ง. ควบคุมแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงไม่ใหต้ํากวา่ทีกาํหนด 

2. อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใดทีนิยมนาํมาใชใ้นวงจรคลิปเปอร์ 
ก. ทรานซิสเตอร์ ข. คาปาซิเตอร์ 
ค. ไดโอด ง. ไอซี 

3. จากรูปทีดา้นล่าง รูปร่างสญัญาณเอาตพ์ุตตรงกบัขอ้ใด 
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4. จากรูปทีดา้นล่างสญัญาณเอาตพ์ุตตรงกบัขอ้ใด 
 

อนิพุตt0

-

+

E R

D เอาต์พุต

 
 

   
 
วงจรสําหรับข้อ 5-6 

 
 
5. จากวงจรในรูปทีกาํหนด แรงดนัไฟฟ้าทางดา้นเอาตพ์ุตทีจุด A มีค่าเท่าไร 

ก. - 4.9 V ข. - 5.6 V 
ค. - 6.3 V ง. - 7.0 V 

6. จากวงจรในรูปที 3 แรงดนัไฟฟ้าทางดา้นเอา๊ตพ์ุตทีจุด B มีค่าเท่าไร 
ก. 14.4 V ข. 18.6 V 
ค. 19.3 V ง. 20.0 V 

7. วงจรแคลมป์เปอร์ทาํหนา้ทีใด 
ก. กรองสญัญาณ ข. ขยายสญัญาณ 
ค. ตดัสญัญาณ ง. ปรับระดบัของสญัญาณ 
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วงจรสําหรับข้อ 8-9 

 
 
8. จากวงจรในรูปทีกาํหนด ถา้เลือกใชไ้ดโอดทีมีคุณสมบติัทีมีความตา้นทานขณะไบอสัตรง = 60 Ω และมีความ 
    ตา้นทานขณะไบอสักลบั = 8.5 MΩ ค่า RL ทีเหมาะสมสาํหรับแคลมเปอร์นี9 คือค่าใด 

ก. 10.5 KΩ ข. 17.5 KΩ 
ค. 22.5 KΩ ง. 30.5 KΩ 

9. จากวงจรในรูปทีกาํหนด ถา้เลือกใช ้R,C ทีเหมาะสม เมือป้อนสญัญาณอินพุตเป็นสญัญาณสีเหลียม ขนาด  
   10 V± สญัญาณเอาตพ์ุตจะมีรูปร่างตรงกบัขอ้ใด  

 
10. จากวงจรแคลมเปอร์ทีมีไฟฟ้าไบอสัดงัวงจรในรูปทีดา้นล่าง ระดบัสญัญาณทีจุด A มีค่าเท่าไร 

30
 K

 
ก. 3.8 V ข. 4.5 V 
ค. 5.2 V ง. 6.5 V 
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เฉลยใบประเมินผลหน่วยที� 4 
 คาํตอบของแบบประเมินผลหน่วยที	 4 
 

ขอ้ที	 1 =    ง  
ขอ้ที	 2 =    ค 
ขอ้ที	 3  =    ข 
ขอ้ที	 4 =    ก 
ขอ้ที	 5  =    ค 
ขอ้ที	 6 =    ง 
ขอ้ที	 7 =    ง 
ขอ้ที	 8  =    ค 
ขอ้ที	 9 =    ข 
ขอ้ที	 10  =    ก 
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แบบให้คะแนนการปฏิบัตงิาน 
  วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง 
  ชื�อหน่วย วงจรคลบิเปอร์และวงจรแคลมเปอร์ 

  เรื�อง วงจรคลบิเปอร์และวงจรแคลมเปอร์ 

 

 

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    

ใบงานที	 4 เรื	องวงจรคลิปเปอร์    

2.1  วงจรคลิปเปอร์ที	ใชไ้ดโอด 4   

2.2  วงจรคลิปเปอร์ที	ใชซี้เนอร์ไดโอด 3   

2.3  วงจรคลิปเปอร์ที	มีไฟไบอสั 3   

ใบงานที	 5 เรื	องวงจรแคลมเปอร์    

2.3 วงจรแคลมเปอร์ที	ไม่มีไฟไบอสั 4   

2.4 วงจรแคลมเปอร์ที	มีไฟไบอสั 3   

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน    

3.1  การใหค้วามสนใจในการปฏิบติังาน 1   

3.2  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 1   

3.3  ความเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน 1   

3.4  ความร่วมมือในกลุ่ม 1   

รวม 25   

 
 

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


