
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 6 หน่วยที	  6 
ชื	อวชิา วงจรพลัส์และสวติชิง สอนครั� งที	  10-11 

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

 

 

หัวข้อเรื�องและงาน 
1. วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชท้รานซิสเตอร์ 
2. วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์ 
    2.1 วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบไม่กลบัเฟส 
    2.2 วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบกลบัเฟส 
 

สาระการเรียนรู้ 
 วงจรชมิตทริกเกอร์ (Schmitt) ทาํหนา้ที	สร้างสัญญาณรูปร่างสี	 เหลี	ยมจากสัญญาณไฟฟ้ารูปร่างอื	น ๆ 
โดยอาศยัการเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้าและวงจรขายที	มีการป้อนกลบัแบบบวก โดยอาศยันาํสัญญาณเอาตพ์ุต
บางส่วนป้อนกลบัมาเพื	อเปรียบเทียบกบัสัญญาณอินพุตของวงจรอีก จึงทาํให้เกิดความแตกต่างขึ�นระหว่าง
สัญญาณเอาตพ์ุตทั�งสองสภาวะ ซึ	 งค่าแรงดนัอินพุตดา้นสูงที	ทาํให้เอาต์พุตเปลี	ยนจากสภาวะ Low ไป High 
หรือจาก High เป็น Low ขึ�นอยูก่บัการออกแบบวงจรวา่ตอ้งการใหเ้อาตพ์ุตเป็นอยา่งไร แต่ถา้แรงดนัอินพุตลด
ตํ	าลงจนถึงค่าแรงดนัอินพุตดา้นตํ	าจะทาํให้สัญญาณเอาต์พุตเปลี	ยนไปเป็นตรงกนัขา้ม วงจรชมิตทริกเกอร์
สามารถสร้างไดจ้ากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอตัราการขายเช่นทรานซิสเตอร์ เฟท หรือออปแอมป์ 
สมรรถนะที�พงึประสงค์  
 

ความรู้ ทกัษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. บอกประโยชนข์องวงจรชมิตทริกเกอร์ได ้
2. อธิบายการทาํงานของวงจรชมิตทริกเกอร์ได ้
3. เขียนวงจรชมิตทริกเกอร์ที	ทาํมาจาก 
    ทรานซิสเตอร์ได ้
4. คาํนวณหาค่าอุปกรณ์ของวงจร 
   ชมิตทริกเกอร์ได ้
5. เขียนวงจรชมิตทริกเกอร์ที	ทาํมาจาก 
    ออปแอมป์ได ้
6. คาํนวณหาค่าอุปกรณ์ของวงจรชมิตทริกเกอร์ 
   ที	ใชอ้อปแอมป์ได ้
7. เขียน hysteresis ของวงจรชมิตทริกเกอร์ได ้
 

1. ใชดี้ซีโวลตมิ์เตอร์วดั 
    แรงดนัไฟฟ้าได ้
2. ประกอบวงจรชมิตทริกเกอร์ได ้
3. อ่านค่าทางไฟฟ้าจากดีซีโวลต ์
   มิเตอร์ได ้
4. เขียนรูปร่างสญัญาณที	 
   วงจรชมิตทริกเกอร์ได ้
 

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

 

 
 

 
 

         
 

 

 

 

 

 



 

วงจรพลัส์และสวิตชิง                                                                                                                                                                            

82

2. วงจรชมิตทริกเกอร์ที�ใช้ออปแอมป์ 
    2.1 วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบไม่กลบัเฟส 

             
    
 2.2 วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบกลบัเฟส 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั/นตอนการสอน  

(กจิกรรมของครู) 

ขั/นตอนการเรียน  

(กจิกรรมผู้เรียน) 

เครื�องมือ/การวดัผล 

ประเมินผล 
1.ขั/นนําเข้าสู่บทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2 ครูสอบถามความสาํคญัของวงจร 
      ชมิตทริกเกอร์ในงานไฟฟ้าและ 
      อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที	 6 

 1.1  นกัเรียนรับฟังจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2  นกัเรียนบอกความสาํคญัวงจร 

       ชมิตทริกเกอร์ในงานไฟฟ้าและ 
          อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 นกัเรียนทาํทดสอบก่อนเรียน หน่วยที	 6 

 1. คาํถามประจาํหน่วย 
 2. แบบทดสอบก่อน 
     เรียนหน่วยที	 6 

2. ขั/นสอนทฤษฎ ี   
 2.1 ครูอธิบายวงจรชมิตทริกเกอร์ 
      ใชสื้	อ power point ประกอบ 
 2.2 ซกัถามปัญหาเกี	ยวกบัวงจรชมิตทริกเกอร์ 
       ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

2.1 รับฟังคาํบรรยาย 
2.2 ตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น 

  1. power point หน่วยที	 6 
  2. คาํถามหน่วยที	 6 

3. ขั/นสรุป   
   3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและครูซกัถาม 
         ปัญหาขอ้สงสยั 

3.1 นกัเรียนช่วยครูสรุปและตอบคาํถาม 
3.2 จดบททึกยอ่ 

 1. ใบสรุปหน่วยที	 6 

4. ขั/นสอนปฎบิตั ิ   
   4.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
   4.2 ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 7 
   4.3 ควบคุมการปฏิบติังาน 
   4.4 ตรวจผลงานของนกัศึกษา 

4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
4.2 นกัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 7 
4.3 ปฏิบติังานตามใบงาน 
4.4 ส่งผลงานการปฏิบติั 

 1.ใบตรวจการปฏิบติังาน 
     หน่วยที	 6 
  

5. ขั/นการประเมนิผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 6 
   5.2 ดูแลนกัเรียนไม่ใหทุ้จริต 
   5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 6 
5.2 ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดส่งแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
    หน่วยที	 6 

6. ขั/นมอบหมายงาน   
   6.1 มอบหมายใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติม 
         เกี	ยวกบัวงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชใ้นงาน 
        ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  ทาํรายงานส่ง 
         อาทิตยต์่อไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหน่วยที	 6 

   7.1 ตรวจความเรียบร้อยของชุดฝึกและความ 
        เรียบร้อยของหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังาน 
 
 
 

7.1 ช่วยกนัจดัเก็บชุดฝึกและทาํความสะอาด 
      หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบร้อย 
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งานที�มอบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 
  - นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที	 6 
ขณะเรียน 

  ใหน้กัศึกษาอภิปรายเกี	ยวกบัวงจรชมิตทริกเกอร์ 
หลงัเรียน 

- นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที	 6 
- ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบัการนาํวงจรชมิตทริกเกอร์ไปใชใ้นงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ แลว้ทาํรายงานส่งในอาทิตยต่์อไป 
สื�อการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวงจรพลัส์และสวติชิง  หน่วยที	 6 เรื	องวงจรชมิตทริกเกอร์ 
2. power point เรื	องวงจรชมิตทริกเกอร์ 
3. ของจริง (เครื	องกาํเนิดสัญญาณ, ออสซิลโลสโคป, อาร์, ซี, ทรานซิสเตอร์, ไอซีตามวงจรใบงาน

การทดลองที	 7) 
4. ใบมอบหมายงานที	 6 

การวดัผลการเรียน 

 ก่อนเรียน 
  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 6 จาํนวน 10 ขอ้ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปัญหา,  ความสนใจ,  ความตั�งใจ, การอภิปราย, การปฏิบติังาน 
 หลงัเรียน 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 6 จาํนวน 10 ขอ้ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลหลงัการเรียนหน่วยที	 6 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 ชมิตทริกเกอร์                หน่วยที	  6 
2. จาํนวนนกัศึกษาเขา้เรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอยีด/หัวข้อ 

เนื/อหาที�สอน 
เข้าใจ/ 

ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

1. วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชท้รานซิสเตอร์ 
 

  
2. วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์ 
 

  
 2.1 วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบไม่กลบั
เฟส 

  
  2.2 วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบกลบัเฟส   
   
   
   
   
   

   
     

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�  6 
วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง                                   ชื�อหน่วย  ชมิตทริกเกอร์ 

 

  

  คําชี/แจง   ใหเ้ลือกคาํตอบที	ถูกที	สุดแลว้ทาํเครื	องหมาย X ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1. ประโยชน์ของวงจรชมิตทริกเกอร์คือขอ้ใด 
ก. ผลิตสัญญาณพลัส์ 
ข. เปลี	ยนจากสัญญาณไฟฟ้ารูปคลื	นอื	น ๆ ใหเ้ป็นพลัส์ 
ค. เปลี	ยนจากสัญญาณไฟฟ้ารูปคลื	นอื	น ๆ ใหเ้ป็นคลื	นสี	 เหลี	ยมจตุัรัส 
ง. ผลิตสัญญาณสี	เหลี	ยมจตุัรัสโดยมีสัญญาณรูปคลื	นไซน์เป็นตวัควบคุม 

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดไม่สามารถสร้างเป็นวงจรชมิตทริกเกอร์ได ้
ก. Diode ข. Transistor 
ค. MOSFET ง. Op-amp 

3. ขอ้ใดกล่าวผดิ 
ก. วงจรชมิตทริกเกอร์อาศยัวงจรขยายที	มีการป้อนกลบัแบบบวก 
ข. เมื	อแรงดนัอินพุตมากกวา่แรงดนั UTP เอาตพ์ุตของวงจรชมิตทริกเกอร์เปลี	ยนจาก Low เป็น High  
ค. เมื	อแรงดนัอินพุตนอ้ยกวา่แรงดนั UTP เอาตพ์ุตของวงจรชมิตทริกเกอร์เปลี	ยนจาก High เป็น Low 
ง. วงจรชมิตทริกเกอร์จะทาํงานตรงกนัขา้มเมื	อแรงดนัอินพุตเปลี	ยนแปลง 
 

วงจรสําหรับข้อ 4-5 

        
 

4. จากวงจรที	กาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง  
ก. แรงดนัเอาตพ์ุต (EO) จะเป็น “0” เมื	อแรงดนัอินพุตสูงกวา่ UTP 
ข. แรงดนัเอาตพ์ุต (EO) จะเป็น “1” เมื	อแรงดนัอินพุตตํ	ากวา่ LTP 
ค. แรงดนัเอาตพ์ุต (EO) จะเป็น “1” เมื	อแรงดนัอินพุตสูงกวา่ UTP 
ง. ถูกทั�งขอ้ ก และขอ้ ข 

5. จากวงจรในรูปที	กาํหนด อุปกรณ์ตวัใดที	มีผลต่อการป้อนกลบัแบบบวก (Positive feedback)  
ก. R2 ข. R3 
ค. R4 ง. R6 
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6. จากรูปดา้นล่าง ขอ้ใดเป็นการแปลความหมายจากรูปภาพ Hysteresis ของวงจรชมิตทริกเกอร์ไดถู้กตอ้ง 
 

OLV

OHV

TLV THV

outV

inV

 
ก. เมื	อแรงดนัอินพุตตํ	ากวา่ V

TH
 จะทาํใหเ้อาตพ์ุตมีค่าระดบัลอจิก 1 

ข. เมื	อแรงดนัอินพุตสูงกวา่ V
TH

 จะทาํใหเ้อาตพ์ุตมีค่าระดบัลอจิก 0 
ค. เมื	อแรงดนัอินพุตตํ	ากวา่ V

TL
 จะทาํใหเ้อาตพ์ุตมีค่าระดบัลอจิก 0 

ง. เมื	อแรงดนัอินพุตสูงกวา่ V
TL

 จะทาํใหเ้อาตพ์ุตมีค่าระดบัลอจิก 0 
7. จากสมการ THV

1

2
=   - × OL

R
V

R
 ขอ้ใดกล่าวผดิ         

ก. วงจรชมิตทริกเกอร์ใชท้รานซิสเตอร์ 
ข. วงจรชมิตทริกเกอร์ชนิดกลบัเฟส 
ค. อินพุตป้อนเขา้ที	ขา inverting input 
ง. R1 เป็นอุปกรณ์สาํหรับการป้อนกลบัแบบบวก (Positive feedback) 
 

วงจรสําหรับข้อ 8 - 9 

 
8. จากวงจรในรูปที	กาํหนด อุปกรณ์ที	ควบคุมอตัราการขยายทางแรงดนัไฟฟ้าคืออุปกรณ์ใด 

ก. R1 และ R2 ข. R1 และ R3 
ค. R3 และ R4 ง. R2 และ R4 

9. จากวงจรในรูปที	กาํหนด ขอ้ใดกล่าวผดิ 
ก. วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบกลบัเฟส 
ข. แรงดนัที	เอาตพ์ุตไม่เกิน 12 V 
ค. R3 และ R4 เป็นวงจรแบ่งแรงดนั 
ง. ถา้หาก V

IN
 > V

TH
 เอาตพ์ุตจะเป็นลอจิก 1 
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10. สัญลกัษณ์ในขอ้ใดที	บ่งบอกวา่อุปกรณ์นั�น ๆ ที	อินพุตมีวงจรชมิตทริกเกอร์อยูด่ว้ย 
ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
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เฉลยใบประเมินผลหน่วยที� 6 
 คาํตอบของแบบประเมินผลหน่วยที	 6 
 

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

  เรื�อง วงจรชมิตทริกเกอร์ 

 

 

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	 7 เรื	องชมิตทริกเกอร์    

2.1  วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชท้รานซิสเตอร์ 4   

2.2 วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบไม่กลบัเฟส 4   

2.3  วงจรชมิตทริกเกอร์ที	ใชอ้อปแอมป์แบบกลบัเฟส 4   

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน    

3.1  การใหค้วามสนใจในการปฏิบติังาน 1   

3.2  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 1   

3.3  ความเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน 1   

3.4  ความร่วมมือในกลุ่ม 1   

รวม 20   

 
 

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


