
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 8 หน่วยที	  8 
ชื	อวชิา วงจรพลัส์และสวติชิง สอนครั� งที	  14-15 
ชื	อหน่วย วงจรผลติสัญญาณ ชั	วโมงรวม  8  ชั	วโมง 

   ชื	อเรื	อง   วงจรผลติสัญญาณ จาํนวนชั	วโมง  8  ชั	วโมง 
 

 

หัวข้อเรื�องและงาน 
1. วงจรผลิตสัญญาณสี	เหลี	ยมโดยใชไ้อซี 555 
2. วงจรผลิตสัญญาณสี	เหลี	ยมที	สามารถปรับ Pulse width ได ้
3. วงจรผลิตสัญญาณสัญญาณไซน์เวฟ 
4. วงจรผลิตสัญญาณรูปฟันเลื	อย 
5. วงจรผลิตสัญญาณหลายรูปแบบโดยใชไ้อซี 8038 
 

สาระการเรียนรู้ 
  วงจรผลิตสัญญาณมีการออกแบบไดห้ลายลกัษณะ ที	มีจุดประสงคเ์พื	อสร้างสัญญาณทางไฟฟ้ามาใช้
งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณไซน์ (Sinusoidal wave) สัญญาณสี	 เหลี	ยม (Square wave) สัญญาณ
สามเหลี	ยม (Triangle wave) สัญญาณฟันเลื	อย (Sawtooth wave) สัญญาณต่าง ๆ เหล่านี�ลว้นมีความสําคญัใน
งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตสัญญาณเหล่านี�อาจจะใชไ้อซีไทมเ์มอร์ ทรานซิสเตอร์ เฟต ออปแอมป์ หรือไอซี
สาํเร็จรูปมาสร้างเป็นวงจรเพื	อผลิตสัญญาณมาใชง้านได ้
สมรรถนะที�พงึประสงค์  
 

ความรู้ ทกัษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. บอกหนา้ที
วงจรผลิตสญัญาณได ้
2. อธิบายการทาํงานของวงจรผลิตสญัญาณได ้
3. ออกแบวงจรผลิตสญัญาณพลัส์ได ้
4. ออกแบบวงจรผลิตสญัญาณรูปไซน์ได ้
5. ออกแบบวงจรผลิตสญัญาณรูปสามเหลี
ยมได้
6. ออกแบบวงจรผลิตสญัญาณรูปฟันเลื
อยได ้
7. ออกแบบวงจรผลิตสญัญาณโดยใชไ้อซีเบอร์  
    ICL8038 ได ้

 
 

1. ประกอบวงจรผลิตสญัญาณได ้
2. อ่านค่าทางไฟฟ้าจาก 
    ออสซิลโลสโคปได ้  
3. เขียนรูปร่างสญัญาณที	ผลิตโดย 
    วงจรผลิตสญัญาณพลัส์ได ้
4. เขียนรูปร่างสญัญาณที	ผลิตโดย 
    วงจรผลิตสญัญาณไซน์ได ้
5. เขียนรูปร่างสญัญาณที	ผลิตโดย 
    วงจรผลิตสญัญาณฟันเลื	อยได ้
6. ออกแบบวงจรผลิตสญัญาณ 
    แบบต่างๆ ได ้
7. เลือกใชอุ้ปกรณ์ที	เหมาะสมกบั 
   วงจรผลิตสญัญาณแบบต่าง ๆ 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. วงจรผลติสัญญาณสี�เหลี�ยมโดยใช้ไอซี 555 

เอาต์พุต

R1

C1 C2

555

+Vcc

1

6

7

2
5

3

84

R2

0.1 F
t0

Vcc

T1 T2
T  

 

   F  
+

1.44=    ( 1 2 2) 1R R C
 

 
2. วงจรผลติสัญญาณสี�เหลี�ยมที�สามารถปรับ Pulse width ได้ 
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3. วงจรผลติสัญญาณสัญญาณไซน์เวฟ 
 

 
 

                    F  
π × × ×1 2 1 2

1=    
2 R R C C

 
 

4. วงจรผลติสัญญาณรูปฟันเลื�อย 

 
 

5. วงจรผลติสัญญาณหลายรูปแบบโดยใช้ไอซี 8038 
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  กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั/นตอนการสอน  

(กจิกรรมของครู) 

ขั/นตอนการเรียน  

(กจิกรรมผู้เรียน) 

เครื�องมือ/การวดัผล 

ประเมินผล 
1.ขั/นนําเข้าสู่บทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2 ครูสอบถามความสาํคญัของวงจรผลิต 
       สญัญาณในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที	 8 

 1.1  นกัเรียนรับฟังจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2  นกัเรียนบอกความสาํคญัวงจรผลิต 

      สญัญาณในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 นกัเรียนทาํทดสอบก่อนเรียน หน่วยที	 8 

 1. คาํถามประจาํหน่วย 
 2. แบบทดสอบก่อน 
     เรียนหน่วยที	 8 

2. ขั/นสอนทฤษฎ ี   
 2.1 ครูอธิบายวงจรผลิตสญัญาณ 
      ใชสื้	อ power point ประกอบ 
 2.2 ซกัถามปัญหาเกี	ยวกบัวงจรผลิตสญัญาณ 
       ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

2.1 รับฟังคาํบรรยาย 
2.2 ตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น 

  1. power point หน่วยที	 8 
  2. คาํถามหน่วยที	 8 

3. ขั/นสรุป   
   3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและครูซกัถาม 
         ปัญหาขอ้สงสยั 

3.1 นกัเรียนช่วยครูสรุปและตอบคาํถาม 
3.2 จดบททึกยอ่ 

 1. ใบสรุปหน่วยที	 8 

4. ขั/นสอนปฎบิตั ิ   
   4.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
   4.2 ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 11, 12, 13 
         และ 14 
   4.3 ควบคุมการปฏิบติังาน 
   4.4 ตรวจผลงานของนกัศึกษา 

4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
4.2 นกัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 11, 12,13 และ 14 
4.3 ปฏิบติังานตามใบงาน 
4.4 ส่งผลงานการปฏิบติั 

 1.ใบตรวจการปฏิบติังาน 
     หน่วยที	 8 
  

5. ขั/นการประเมนิผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 8 
   5.2 ดูแลนกัเรียนไม่ใหทุ้จริต 
   5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 8 
5.2 ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดส่งแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
    หน่วยที	 8 

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

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหน่วยที	 8 

   7.1 ตรวจความเรียบร้อยของชุดฝึกและความ 
        เรียบร้อยของหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังาน 
 
 
 

7.1 ช่วยกนัจดัเก็บชุดฝึกและทาํความสะอาด 
      หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบร้อย 
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งานที�มอบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 
  - นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที	 8 
ขณะเรียน 

  ใหน้กัศึกษาอภิปรายเกี	ยวกบัวงจรผลิตสัญญาณ 
หลงัเรียน 

- นกัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยที	 8 
- ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบัการนาํวงจรผลิตสัญญาณไปใชใ้นงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ แลว้ทาํรายงานส่งในอาทิตยต่์อไป 
สื�อการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวงจรพลัส์และสวติชิง  หน่วยที	 8 เรื	องวงจรผลิตสัญญาณ 
2. power point เรื	องวงจรผลิตสัญญาณ 
3. ของจริง (เครื	องกาํเนิดสัญญาณ, ออสซิลโลสโคป, อาร์, ซี, ทรานซิสเตอร์, ไอซีตามวงจรใบงาน

การทดลองที	 11, 12, 13 และ 14) 
4. ใบมอบหมายงานที	 8 

การวดัผลการเรียน 

 ก่อนเรียน 
  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 8 จาํนวน 10 ขอ้ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปัญหา,  ความสนใจ,  ความตั�งใจ, การอภิปราย, การปฏิบติังาน 
 หลงัเรียน 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 8 จาํนวน 10 ขอ้ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลหลงัการเรียนหน่วยที	 8 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 วงจรผลิตสัญญาณ      หน่วยที	  8 
2. จาํนวนนกัศึกษาเขา้เรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอยีด/หัวข้อ 

เนื/อหาที�สอน 
เข้าใจ/ 

ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

1. วงจรผลิตสญัญาณสี	เหลี	ยมโดยใชไ้อซี 555   
2. วงจรผลิตสญัญาณสี	เหลี	ยมที	สามารถปรับ PW ได ้
 

  
3. วงจรผลิตสญัญาณสญัญาณไซน์เวฟ 
 

  
4. วงจรผลิตสญัญาณรูปฟันเลื	อย 
 

  
5. วงจรผลิตสญัญาณหลายรูปแบบโดยใชไ้อซี 8038    

 
  

   
   
   
   

   
  

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

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

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

 

หมายเหตุ  สาํหรับนกัศึกษาที
ไม่เขา้ใจ/ปฏิบติั
ไม่ไดจ้ะแกไ้ขในการสอนครัK งต่อไป วนัที
….....
เดือน…….........…..พ.ศ……..........… 
โดยจะดาํเนินการดงันีK  
 

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

 
ลงชื
อ……………………………. 

( ................................  ) 
ครูผูส้อน 
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ใบประเมินผลหน่วยที�  8 
วชิา วงจรพลัส์และสวติชิง                                   ชื�อหน่วย  วงจรผลติสัญญาณ 

 

  

  คําชี/แจง   ใหเ้ลือกคาํตอบที	ถูกที	สุดแลว้ทาํเครื	องหมาย X ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

1. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ที	ของวงจร Signal generator 
ก. ผลิตสัญญาณพลัส์ ข. ผลิตสัญญาณรูปไซน์ 
ค. ผลิตสัญญาณรูปฟันเลื	อย ง. ผลิตสัญญาณเสียงที	มีโทนทุม้แหลม 
 

วงจรสําหรับข้อ 2-3 

                  
 
2. จากวงจรรูปที	กาํหนด อุปกรณ์ใดที	มีผลต่อความถี	ของสัญญาณเอาตพ์ุต 

ก. R1,R2 และ C1 ข. R2,R3 และ C1 
ค. R1,R2 และ VR1 ง. R3,VR1 และ C4 

3. จากวงจรในรูปที	กาํหนด เมื	อเปลี	ยนตาํแหน่งของขา 4 จากต่อที	 Vcc เป็นต่อลงกราวดผ์ลที	เกิดขึ�นคือขอ้ใด 
ก. ความถี	สูงขึ�น  
ข. ความถี	ต ํ	าลง 
ค. ไม่สามารถควบคุม Duty cycle ได ้  
ง. ไอซี 555 จะไม่ผลิตสัญญาณ 
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วงจรสําหรับข้อ 4-6 

            
 

4. จากวงจรรูปที	กาํหนด สัญญาณที	เอาตพ์ุตจะเป็นสัญญาณรูปร่างใด 
ก. Sinusoidal wave ข. Square wave 
ค. Triangle wave ง. Sawtooth wave 

5. จากวงจรรูปที	กาํหนด ถา้หาก R1 = R2 = 20KΩ, R3 = 30KΩ, R4 = 10KΩ, C1 = C2 = 0.5 nF  
    ความถี	ของสัญญาณเอาตพ์ุตมีค่าเท่าไร 

ก. 10.2 KHz ข. 13.6 KHz 
ค. 15.9 KHz ง.  20.3 KHz 

6. จากวงจรในรูปที	กาํหนด เพื	อใหว้งจรทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อตัราส่วนของอุปกรณ์ในขอ้ใด 
    กล่าวไดถู้กตอ้ง 

ก. R1 : R2  = 2 :1 ข. R3 : R4  = 2 :1 
ค. R1 : R3  = 2 :1 ง. C1 : C2  = 2 :1 
 

วงจรสําหรับข้อ 7-8 
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7. จากวงจรในรูปที	กาํหนด ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
ก. เอาตพ์ุต 1 เป็น Pulse wave เอาตพ์ุต 2 เป็น Triangle wave   
ข. เอาตพ์ุต 1 เป็น Sawtooth wave เอาตพ์ุต 2 เป็น Pulse wave  
ค. เอาตพ์ุต 1 เป็น Triangle wave เอาตพ์ุต 2 เป็น Sawtooth wave  
ง. เอาตพ์ุต 1 เป็น Pulse wave เอาตพ์ุต 2 เป็น Sawtooth wave 

8. จากวงจรในรูปที	กาํหนด อุปกรณ์ใดไม่มีผลต่อค่าความถี	ที	เกิดขึ�น 
ก. C1 ข. C2 
ค. Q1 ง. R1 
 

วงจรสําหรับข้อ 9-10 

 
 

9. จากวงจรในรูปที	กาํหนด ค่าของอุปกรณ์ใดมีผลต่อความถี	ของสัญญาณเอาตพ์ุต 
ก. C 100 nF และ VR1 ข. C 100 nF, C 4.7 nF และ VR1 
ค. C 100 nF , VR1 และ VR2 ง.  VR1, VR2 ,VR3 และ VR4 

10. จากรูปที	กาํหนด อุปกรณ์ใดที	ใชส้าํหรับปรับแต่งรูปร่างของสัญญาณ Sinusoidal wave ที	เอาตพ์ุต 
     ใหถู้กตอ้ง 

ก. VR1 และ VR2 ข. VR2 และ VR3 
ค. VR3 และ VR4 ง. VR1 และ VR4 
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เฉลยใบประเมินผลหน่วยที� 8 
 คาํตอบของแบบประเมินผลหน่วยที	 8 
 

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

  เรื�อง วงจรผลิตสัญญาณ 

 

 

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 ใบงานที	 11 เรื	องวงจรผลิตสัญญาณสี	เหลี	ยม 4   

2.2 ใบงานที	 12 เรื	องวงจรผลิตสัญญาณรูปไซน์ 4   

2.3 ใบงานที	 13 เรื	องวงจรผลิตสัญญาณรูปฟันเลื	อย 4   

2.4 ใบงานที	 14 เรื	องวงจรผลิตสัญญาณหลายรูปแบบ 5   

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน    

3.1  การใหค้วามสนใจในการปฏิบติังาน 1   

3.2  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 1   

3.3  ความเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน 1   

3.4  ความร่วมมือในกลุ่ม 1   

รวม 25   

 
 

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


