
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วชิา เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดจิิตอลระบบดจิิตอล  
รหัสวชิา 1011-2419 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2559 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส์ 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 

 

 

จัดท าโดย 

นายมานะพนัธ์  พ่อยนัต์ 

ผู้เรียบเรียง 

 

 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยันครพนม 

 

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วชิา เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดจิิตอล  
รหัสวชิา 1011-2419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จัดท าโดย 

 นายมานะพนัธ์  พ่อยนัต์ 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

แผนการสอนวิชา  “เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล” รหสัวิชา 1011 - 2419 จดัท าข้ึนเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา เคร่ืองรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช  2559  ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จดัการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชัว่โมง เน้ือหาภายในแบ่งออกเป็น 14 บท ดงัน้ี 
กิจกรรมและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโทรทศัน์ขาว-ด า  ความรู้
เก่ียวกบัโทรทศัน์สี หลอดภาพโทรทศัน์สี  เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลสีระบบ PAL  จูนเนอร์  
ภาคต่างๆ ดา้นสัญญาณภาพ  วธีิการของภาคอะลูมิแนนซ์และโครมิแนนซ์  ระบบเสียง  ซิงคเ์ซฟเปอร์
เรเตอร์  การบงัคบัการสแกนทางแนวนอน  การบงัคบัการสแกนทางแนวตั้ง  ภาคจ่ายไฟ  เคร่ืองรับ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล “วนัซีฟ” หลอดภาพ CRT  เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลจอภาพ LCD  

พลาสม่า ทีว ีและระบบแอลอีดี 

 ส าหรับแผนการสอนรายวิชาน้ี ผูจ้ ัดท าได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลงัใจและเวลาในการศึกษา
คน้ควา้ ทดลอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง   
 ทา้ยท่ีสุดน้ี  ผูจ้ดัท าขอขอบคุณผูท่ี้สร้างแหล่งความรู้ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัท่ีท าให้แผนการสอนวิชา  เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นท่ี
เรียบร้อย  และหากผูใ้ช้พบขอ้บกพร่องหรือมีขอ้เสนอแนะประการใด  ขอไดโ้ปรดแจง้ผูจ้ดัท าทราบ
ดว้ย  จกัขอบคุณยิง่ 

 

 

มานะพนัธ์  พ่อยนัต์ 

ผู้เรียบเรียง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการเรียนรู้รายวิชา 

ช่ือรายวชิา      เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล                                                                                                                
รหสัวชิา                      1011-2419           (ท-ป-น)         1-3-3 

ระดบัชั้น                     ปวช                     สาขาวชิา/กลุ่มวชิา/แผนกวชิา          อเิลก็ทรอนิกส์ 

หน่วยกิต                   2                            จ านวนคาบรวม                           72                        คาบ 

ทฤษฎี                    1         คาบ/สัปดาห์   ปฏิบติั                              3                       คาบ/สัปดาห์ 
ภาคเรียนท่ี                          2                    ปีการศึกษา                                2560 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้

           1. ขຌา฿จหลักการรับ-สงสัญญาณละการท างานของวงจรครืไองรับทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 2. มีทักษะการวัดละทดสอบ วิคราะห์ ตรวจซอมครืไองรับทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 3. มีกิจนิสัย฿นท างานดຌวยความป็นระบียบรียบรຌอย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัยละมี 
จรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. สดงความรูຌกีไยวกับหลักการท างานของครืไองรับทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 2. ปรับตง ตรวจซอม ละบ ารุงรักษาครืไองรับทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 3. ประมินราคาการตรวจซอมครืไองรับทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาละปฏิบัติงานกีไยวกับหลักการรับ-สงสัญญาณทรทัศน์ ระบบดิจิตอลหลายมิติ หลักการท างาน 
ของกลຌองถายทรทัศน์ ระบบดิจิตอลละนใตวิร์ค มาตรฐานการสง -รับสัญญาณทรทัศน์ระบบดิจิตอล จอภาพ 
บบ LCD, Plasma, LED ละบบอืไนโ การท างานของวงจรภาครับระบบดิจิตอล ภาคสัญญาณสียงระบบ 
ดิจิตอล ภาคสัญญาณสีระบบดิจิตอล ภาคสัญญาณภาพระบบดิจิตอล ภาคสัญญาณซิงค์ (Sync) ภาคควบคุมการ
สกน (Deflection) ภาคขยายสัญญาณภาพ (Video Amp) ภาคมททริกซ์ (Matrix) ภาคจายเฟฟ้า (Power 
Supply) ละวงจรทีไกีไยวขຌอง การชืไอมตอสัญญาณบบตางโ การ฿ชຌครืไองมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณ
ทรทัศน์ การปรับตงละตรวจซอมครืไองรับทรทัศน์ การบ ารุงรักษาครืไองรับทรทัศน์บบจอภาพ LCD 
จอภาพ Plasma จอภาพ LED ละอืไนโ 

 

 

 

 

 

 



 

รายการหน่วย ช่ือหน่วย และสมรรถนะประจ าหน่วย 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที่ 1  กจิการและระบบโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 

- แสดงความรู้เก่ียวกบักิจการและระบบโทรทศัน์ใน
ประเทศไทย 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 

1. บอกประวัติความเป็นมาของกิจการและระบบ
โทรทศัน์ในประเทศไทยได ้

2. อธิบายเก่ียวกบัระบบโทรทศัน์สีแบบ NTSC และ 
PAL ได ้

ด้านทกัษะ 

3. หายา่นความถ่ี VHF ได ้

4. หายา่นความถ่ี UHF ได ้

ด้านจิตพสัิย 

5. พฒันาระบบโทรทศัน์สีในประเทศไทยได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่2 ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัโทรทัศน์
ขาว-ด า 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ  :     
- แสดงความรู้เก่ียวกบัโทรทศัน์ขาว-ด า 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  : 
ด้านความรู้                                                                                             

1. บอกองคป์ระกอบของภาพได ้

2. อธิบายหลกัการสแกนได ้

3. จ าแนกลกัษณะของการมองเห็นภาพได ้

4. เปรียบเทียบการหกัเหของล าอิเล็กตรอนได ้

ด้านทกัษะ 

5. ซ่อมประกอบหลอดภาพตามโครงสร้างได ้

ด้านจิตพสัิย 

6. พฒันาหลอดภาพได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่ 3  ความรู้เกีย่วกบัโทรทศัน์สี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- แสดงความรู้เก่ียวกบัโทรทศัน์สี 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้                                                                     
1. อธิบายเก่ียวกบัยา่นความถ่ีแสงและความยาวคล่ืน

ได ้

2. อธิบายหลกัการท างานของกลอ้งโทรทศัน์สีได ้

3. หาสัดส่วนการผสมสีไดถู้กตอ้ง 

ด้านทกัษะ 

4. มองเห็นภาพเป็นสีสันต่างๆ 

5. ใชห้ลกัการผสมสีไดถู้กตอ้ง 

ด้านจิตพสัิย 

6. พฒันาเคร่ืองส่งโทรทศัน์สีระบบพีเอแอล (PAL) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่ 4  หลอดภาพโทรทศัน์สี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- ซ่อมประกอบหลอดภาพโทรทศัน์สี 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. อธิบายโครงสร้างหลอดภาพโทรทศัน์สีแบบ CRT 

ได ้

2. บอกหลกัการท างานและองคป์ระกอบของ
หลอดภาพโทรทศัน์สีได ้

3. อภิปรายเก่ียวกบัโอโตเมติก ดีเก๊าซ่ิงคอยลไ์ด ้

ด้านทกัษะ                                                                       
4. ซ่อมประกอบจอภาพแบบ LCD ได ้ 
5. ซ่อมประกอบจอภาพแบบ LED ได ้

6. ซ่อมประกอบจอภาพแบบพลาสม่าได ้

ด้านจิตพสัิย 

7. พฒันาหลอดภาพโทรทศัน์สีได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

8. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่5  เคร่ืองรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
สีระบบ PAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ :   
- แยกสัญญาณต่างๆ ไปใชง้าน 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 

1. อธิบายโครงสร้างบล็อกไดอะแกรมโทรทัศน์สี
ระบบ PAL ได ้

2. อธิบายโครงสร้างบล็อกไดอะแกรมภาคจูนเนอร์ได ้

3. อธิบายโครงสร้างบล็อกไดอะแกรมภาควิดีโอ ไอ-

เอฟได ้

4. อธิบายการขยายสีคร้ังสุดทา้ยได ้

5. อธิบายการรวมกันระหว่างสัญญาณขาว-ด า กับ
สัญญาณสีได ้

6. ล าดบัขั้นตอนการท างานของบล็อกไดอะแกรมดา้น
สัญญาณขาว-ด า และสัญญาณสีได ้

ด้านทกัษะ 

7. ด าเนินการกบัภาควิดีโอ ดีเทกเตอร์ และภาควิดีโอ 
แอมป์ได ้

8. แยกสัญญาณต่างๆ ไปใชง้านได ้

ด้านจิตพสัิย 

9. พฒันาระบบเคร่ืองรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสี
ระบบ PAL ได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

10. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่6 จูนเนอร์ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ :   
- ปรับจูนสัญญาณโทรทศัน์ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 

1. บอกจุดประสงคข์องภาคจูนเนอร์ได ้

2. อธิบายหลกัการท างานของภาคจูนเนอร์ได ้

3. อภิปรายวงจรการควบคุมการท างานจูนเนอร์แบบ 
I

2
C Bus ได ้

ด้านทกัษะ 

4. ใชจู้นเนอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

ด้านจิตพสัิย 

5. น าอิเล็กทรอนิกส์จูนเนอร์ไปใชง้านได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่7 ภาคต่างๆ ด้านสัญญาณภาพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- แสดงความรู้เก่ียวกบัภาคต่างๆ ดา้นสัญญาณ

ภาพ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. บอกจุดประสงคข์องภาควดีิโอ ไอ-เอฟได ้

2. บอกจุดประสงคข์องภาควดีิโอ ดีเทกเตอร์ได ้

3. อธิบายหลกัการท างานของวิดีโอ แอมปลิฟายได ้

ด้านทกัษะ 

4. บรรจุภาควดีิโอ ไอ-เอฟ ภาควดีิโอ ดีเทกเตอร์ 
และวดีิโอ แอมปลิฟายลงในไอซีได ้

ด้านจิตพสัิย 

5. พฒันาคุณภาพของสัญญาณภาพได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่8 วธิีการของภาคอะลูมแินนซ์และ
โครมแินนซ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- แยกสัญญาณ, รวมสัญญาณ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. อธิบายวธีิการด าเนินการของภาคลูมิแนนซ์ได ้

2. อธิบายวธีิการด าเนินการของโครมิแนนซ์ได ้

ด้านทกัษะ 

3. แยกสัญญาณขาว-ด า และสัญญาณสีได ้

4. รวมสัญญาณขาว-ด า และสัญญาณสีได ้

ด้านจิตพสัิย 

5. น าวธีิการของภาคลูมิแนนซ์และโครมิแนนซ์ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่9 ระบบเสียง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- ควบคุมการท างานดว้ยไอซี

ไมโครคอมพิวเตอร์ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. บอกขอ้มูลพื้นฐานระบบเสียงของโทรทศัน์ได ้

2. อธิบายภาคขยายเสียงควบคุมการท างานดว้ยไอซี
ไมโครคอมพิวเตอร์ได ้

ด้านทกัษะ 

3. ควบคุมการท างานดว้ยไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ได ้

ด้านจิตพสัิย 

4. พฒันาเคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลสู่ระบบ
เสียง 2 ภาษาได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่10 ซิงค์เซปเปอร์เรเตอร์ การบังคบั
การสแกนทางแนวนอน การบังคบัการสแกน
ทางแนวตั้ง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- บงัคบัการสแกนทางแนวนอน และแนวตั้ง 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. บอกจุดประสงคข์องวงจรซิงคเ์ซปเปอร์เรเตอร์ได้ 
2. อธิบายหลกัการท างานเบ้ืองตน้ของการบงัคบัการ

สแกนทางแนวตั้งหรือภาคเวอร์ติคอลได ้

ด้านทกัษะ 

3. บงัคบัการสแกนทางแนวนอนได ้

4. บงัคบัการสแกนทางแนวตั้งได ้

ด้านจิตพสัิย 

5. น าหลกัการท างานของซิงคเ์ซปเปอร์เรเตอร์ไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่11 ภาคจ่ายไฟ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- ท างานกบัภาคจ่ายไฟ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. อธิบายบล็อกไดอะแกรมของภาคจ่ายไฟได ้

2. บอกหลกัการท างานของอุปกรณ์ท่ีส าคญัในวงจร
เพาเวอร์ ซพัพลายได ้

3. ยกตวัอยา่งอุปกรณ์ท่ีส าคญัในวงจรเพาเวอร์ ซพั
พลายได ้

ด้านทกัษะ 

4. ท างานกบัภาคจ่ายไฟได ้

ด้านจิตพสัิย 

5. พฒันาวงจรจ่ายไฟได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่12 เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
“วนัซีฟ” หลอดภาพ CRT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- ควบคุมการท างานของจูนเนอร์โดยใช ้I2

C Bus 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. อธิบายการท างานของบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับ
โทรทศัน์ระบบดิจิตอลแบบวนัซีฟได ้

2. อธิบายการท างานของภาคเพาเวอร์ ซพัพลายได ้

3. อภิปรายวงจรภาค Horizontal ได ้

4. วเิคราะห์ทางเดินของสัญญาณเสียงและสัญญาณ
ภาพได ้

ด้านทกัษะ 

5. ใชง้านขาต่างๆไดต้รงกบัหนา้ท่ี 

6. ใชง้านไอซีซาวดโ์ปรเซสเซอร์ไดถู้กตอ้ง 

7. ควบคุมการท างานของจูนเนอร์โดยใช ้I2
C Bus ได ้

ด้านจิตพสัิย 

8. ประยกุตใ์ชห้ลอดภาพ CRT ในชีวติประจ าวนัได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

9. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่13 เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล
จอภาพ LCD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- เปล่ียนหลอด CCFL 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการท างานของบล็อกไดอะแกรมของ
เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลได ้

2. อธิบายการท างานของทีคอนบอร์ดได ้

3. พิจารณาการท างานของวงจรสวติช่ิงได ้

ด้านทกัษะ 

4. เปล่ียนซ่อมหลอด CCFL ได ้

ด้านจิตพสัิย 

5. ใชเ้พาเวอร์แฟ็กเตอร์คอร์เร็กซัน่แกปั้ญหาการ
รบกวนแรงดนัไฟได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หน่วยที ่14 พลาสม่าทวีี และ LED ทวี ี

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ:    
- แสดงความรู้เก่ียวกบัพลาสมา่ ทีว ีและ  
- แอลอีดี ทวัี 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 

ด้านความรู้ 

1. บอกหลกัการท างานของจอแบบพลาสม่าได ้

2. อธิบายการท างานของเมนเร็กติฟายได ้

3. จ าแนกบล็อกหลกัของพลาสม่า-ทีวไีด ้

4. จ าแนกบล็อกหลกัของแอลอีดี-ทีวไีด ้

ด้านทกัษะ 

5. ตรวจสอบระบบโปรเทกได ้

6. เปล่ียนอุปกรณ์ของทีวพีลาสม่าได ้

7. เปล่ียนอุปกรณ์ของทีวแีอลอีดีได ้

 

ด้านจิตพสัิย 

8. น าหลกัการท างานของจอพลาสม่าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

9. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

วชิา  เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 

รหัสวชิา 1011-2419 

รหัส...1011-2419....คาบ/สัปดาห์.....4.......คาบ 

รวม......72…… คาบ 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วย ทฤษฎ ี
จ านวนคาบ 

ทฤษฎ ี ปฏบิัติ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

 

กิจกรรมและระบบโทรทศันใ์นประเทศไทย 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโทรทศันข์าว-ด า 

ความรู้เก่ียวกบัโทรทศันสี์ 

หลอดภาพโทรทศันสี์ 

เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลสีระบบ PAL 

จูนเนอร์ 

ภาคต่างๆ ดา้นสัญญาณภาพ 

วธีิการของภาคอะลูมิแนนซ์และโครมิแนนซ์ 
ระบบเสียง 

ซิงคเ์ซปเปอร์เรเตอร์ การบงัคบัการสแกนทางแนวนอน 
การบงัคบัการสแกนทางแนวตั้ง 

ภาคจ่ายไฟ 

เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอล “วนัซีฟ” หลอดภาพ CRT 

เคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิตอลจอภาพ LCD 

พลาสม่า ทีว ีและ LED ทีว ี

สอบปลายภาค 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

6 

6 

 

รวม 72  

 

 



           แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที�  1  

ชื�อวิชา เครื�องรับโทรทศัน ์
 

สอนสัปดาห์ที�  1 

ชื�อหน่วย  กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย คาบรวม  5 

ชื�อเรื�อง   กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย จาํนวนคาบ 5 

 

หัวข้อเรื�อง 
1. กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย 
2. กิจการโทรทศันสี์ในประเทศไทย 
3. ความถี�ย่านวีเอชเอฟ (VHF) 
4. ความถี�ย่านยเูอชเอฟ (UHF) 

 

สาระสําคญั 
การกาํเนิดกิจการวิทยโุทรทศัน์ เมื�อหลงัสงครามโลกครั; งที� 2 สิ;นสุดลง รัฐบาลไทยโดยจอมพล ป. พิบูล

สงคราม นายกรัฐมนตรี มีความริเริ� มจะให้มีกิจการวิทยุโทรทศัน์เกิดขึ;นในประเทศไทย ในการพฒันาประเทศ
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาในดา้นข่าวสารและความบนัเทิงในรูปแบบของการส่งวิทยุโทรทัศน์ ซึ� งในขณะนั;น
ประเทศต่างๆ มีกิจการและระบบวิทยุโทรทศันข์องตนเอง เช่น 
 อเมริกา ใชร้ะบบ NTSC มีจาํนวนเส้น  525 เส้น 
 ยโุรป ใชร้ะบบ  PAL มีจาํนวนเส้น  625 เส้น 
 พ.ศ. 2498 เปิดสถานีโทรทศัน์ขาว – ดาํ ครั; งแรกในประเทศไทย ไดเ้ลือกเอาระบบของอเมริกามาใช ้คือ 
ระบบ NTSC มาตรฐาน FCC มีจาํนวนเส้น 25 เสน้ 
 พ.ศ. 2510 ประเทศไทยมีการเปลี�ยนปลงนาํเอาระบบยุโรปมาใช ้คือ PAL มาตรฐาน CCIR มีจาํนวน
เสน้ 625 เสน้ ระบบนี; ใชถึ้งปัจจุบนั 

 

สมรรถนะอาชีพประจาํหน่วย  
แสดงความรู้เกี�ยวกบักิจการและระบบโทรทศันใ์นประเทศไทย 

 
 
 



จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

• จุดประสงค์ทั�วไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง  
1. เพื�อให้มีความรู้เกี�ยวกบักิจการและระบบโทรทศันใ์นประเทศไทย (ด้านความรู้)   
2. เพื�อให้มีทกัษะในหายา่นความถี�สญัญาณโทรทศัน ์ (ด้านทักษะ) 
3. เพื�อให้มีเจตคติที�ดีนาํระบบโทรทศัน์สีในประเทศไทยไปพฒันาต่อ (ด้านเจตคติ) 

 

• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. บอกประวติัความเป็นมาของกิจการและระบบโทรทศันใ์นประเทศไทยได ้(ดา้นความรู้) 
2. อธิบายเกี�ยวกบัระบบโทรทศันสี์แบบ NTSC และ PAL ได ้(ดา้นความรู้) 
3. หายา่นความถี� VHF ได ้(ดา้นทกัษะ) 
4. หายา่นความถี� UHF ได ้(ดา้นทกัษะ) 
5. พฒันาระบบโทรทศัน์สีในประเทศไทยได ้(ดา้นเจตคติ) 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เนื1อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
• ด้านความรู้ (ทฤษฎ)ี 

1.1 กจิการและระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย 
ประเทศไทยเริ� มกิจการครั; งแรก สร้างสถานีโทรทัศน์เรียกชื�อว่า “สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี” 

ออกอากาศครั; งแรก พ.ศ. 2498 เป็นการทดลองกิจการดา้นโทรทศันโ์ดยเลือกเอาระบบของอเมริกามาใชคื้อ 
ระบบ NTSC (National Television System Committee) 
มาตรฐาน FCC (Federal Communication Committee) 
ส่งโทรทศัน์ขาว-ดาํ 525 เส้น 
สถานีโทรทศันช่์อง 4 
จากการทดลองออกอากาศอยูร่ะยะหนึ�ง ปรากฏว่าไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ทาํให้กิจการโทรทศัน์

เจริญรุดหน้าเกินความคาดหมาย ระยะต่อมากองทพับกจดัตั;งสถานีโทรทศัน์ขึ;นในปี พ.ศ. 2501 ใชร้ะบบของ
สหรัฐอเมริกาคือ 

ระบบ NTSC มาตรฐาน FCC 
ส่งโทรทศัน์ขาว-ดาํ 525 เส้น 
สถานีโทรทศันช่์อง 7 
การพฒันาเปลี�ยนแปลงระบบ NTSC เป็นระบบ PAL 
ปี พ.ศ. 2510 สถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยเริ�มพฒันาเปลี�ยนแปลงจากระบบเดิม คือ จากระบบ 

NTSC มาเป็นระบบใหม่คือ 
ระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR 
ส่งโทรทศัน์ขาว-ดาํ 625 เส้น 
ผลปรากฏว่าระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR ให้คุณภาพดา้นภาพสูงกว่าระบบ NTSC สถานีโทรทศัน์

ขาว-ดาํ ทุกสถานี ใชร้ะบบ PAL-B ครบทุกสถานี 
1.2 กจิการโทรทัศน์สีในประเทศไทย 

วงการโทรทศันใ์นขณะนั;นโทรทศันเ์กิดขึ;นหลายระบบ แต่ที�นิยมใชข้ณะนั;นมีระบบ 
1. ระบบ NTSC เป็นระบบโทรทศัน์ของอเมริกา 
2. ระบบ PAL เป็นระบบโทรทศันข์องยุโรป 
ประเทศไทย พ.ศ. 2510 กองทัพบกไดจ้ัดตั;งสถานีโทรทศัน์สีขึ;นเป็นครั; งแรก ใชร้ะบบเดียวกนักบั

ประเทศยโุรป เช่น เยอรมนั องักฤษ 
ระบบ PAL (Phase Alternation Line) 
มาตรฐาน CCIR (Committee Consultative International des Radio) 
ส่งโทรทศัน์ 625 เส้น 
สถานีโทรทศันสี์ช่อง 7 (188 MHz – 195 MHz) 



ปี พ.ศ. 2513 บริษทับางกอกเอน็เตอร์เทนเมน้ต ์ (BEC) ไดรั้บสมัปทานจากบริษทัไทยโทรทศัน ์ จาํกดั 
จดัตั;งโทรทศันสี์เพิ�มอีก  1 สถานี ดว้ยระบบของยโุรป เริ�มตน้กิจการโทรทศัน์สีช่อง 3 

ระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR 
ความถี�ช่อง 3 (54 MHz-61MHz)  
หลงัจากการนาํระบบส่งโทรทศันสี์ไดไ้ม่นาน ประชาชนไดใ้หค้วามสนใจหนัมานิยมโทรทศัน์สีจาํนวน

มาก ส่วนดา้นโทรทศัน์ขาว-ดาํ ความสนใจลดลงเป็นลาํดบั จนในที�สุดสถานีโทรทศัน์ขาว – ดาํ จึงไดเ้ปลี�ยนมา
เป็นการส่งโทรทศัน์สีทั;งหมด 

สถานีโทรทศันสี์ในส่วนกลาง 
1. สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. 
2. สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
3. สถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 7 
4. สถานีวิทยโุทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 
5. สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 
ระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR 
ปัจจุบนันี;สถานีวิทยโุทรทศัน์ใชร้ะบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR 
คุณลกัษณะที�สาํคญัของระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR 

ความกวา้งของช่อง (Channel Band width) 
จาํนวนเส้น (Line Frequency) 
ความกวา้งของความถี�ภาพ (Video Band Width) 
ความกวา้งของช่อง Vestigial Side Band 
ความถี�ของภาพและความถี�ของเสียงห่างกนั 
ความถี�ของภาพห่างจากความถี�เริ�มตน้ของช่อง 
ความถี�ของเสียงห่างจากความถี�สูงสุดของช่อง 
จาํนวนภาพ/วินาที 
ความถี�ทางแนวนอน 
ความถี�แนวตั;ง 
ระดบัสญัญาณซิงค ์
ระดบัแบลงกกิ์;ง 
ระดบัตํ�าสุดของภาพตํ�ากวา่ระดบัแบล็งกิ;ง 
ระดบัขาวสุดของภาพ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

7 
625 
5 
0.75 
5.5 
1.25 
0.25 
25 
25,625 
50 
100% 
75% 
0-7% 
10-12% 

MHz 
เส้น 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
ภาพ/วินาที 
Hz 
Hz 

 
 



1.3 ความถี�ย่านวีเอชเอฟ 
การส่งโทรทศันร์ะบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR ไดแ้บ่งความถี�ย่าน VHF ออกเป็น 2 Band 
Low Band คือ ช่อง 2-4 
High Band คือ ช่อง 5-12 

ความถี�ย่าน VHF (Very High Frequency) 

 
 ตวัอยา่ง ความถี�สถานีโทรทศันช่์อง 7 จะทาํใหท้ราบ 
 ความถี�ช่อง 7   = 188 – 195 MHz 
 ความกวา้งของช่องแต่ละช่อง = 7  MHz 
 ความถี�ของภาพ   = 189.25 MHz 
 ความถี�ของเสียง   = 194.75 MHz 
1.4 ความถี�ย่านยูเอชเอฟ 

ความถี�ย่านยเูอชเอฟ (UHF) สาํหรับวิทยโุทรทศันใ์นประเทศไทย 
เนื�องจากสถานีโทรทศันใ์นประเทศไทยส่งความถี�ในยา่น VHF ยา่นความถี� VHF จะส่งสัญญาณออกได้

ตั;งแต่ช่อง 2 ถึงช่อง 12 ออกอากาศช่อง 3, 5, 7, 9, 11 กรมประชาสัมพนัธ์ จึงไดก้าํหนดนโยบายการเพิ�มสถานีส่ง
โทรทศัน์ใหเ้ป็นยา่น UHF โดยใชร้ะบบ PAL-G 

เพื�อป้องกนัการรบกวนระหว่างสถานีต่อสถานี ยา่นความถี� VHF จะเพิ�มช่องอีกไม่ได ้ดงันั;น ประเทศ
ไทยจึงเพิ�มช่องในย่านความถี� UHF ซึ� งจะเพิ�มจาํนวน 49 ช่อง ในยา่น UHF จะแบ่งยา่นความถี�ออกเป็น 2 Band 

Band IV เริ�มช่อง 21 ถึงช่องที� 37 (ความถี� 470-606 MHz) 
Band V เร่มิตน้ที�ช่อง 38 ถึงช่องที� 69 (ความถี� 606-862 MHz) ปัจจุบนัสถานีโทรทศันสี์แต่ละสถานส่ง

ทั;ง 2 ระบบ คือ VHF และ UHF และยงัส่งผา่นดาวเทียมอีกดว้ย 
 



การพฒันาจากระบบ PAL-B สู่ระบบ PAL-G 
คุณลกัษณะสาํคญัของระบบ PAL-G มาตรฐาน CCIR 
ความกวา้งของช่อง    8 MHz 
ความถี�ของภาพห่างจากความถี�เริ�มตน้ของช่อง 1.25 MHz 
ความถี�เสียงอยูห่่างจากความถี�สูงของช่อง  1.01 MHz 
ความถี�เสียง 2 ภาษา 

• ภาษาที� 1 หรือภาษา A    5.5 MHz 

• ภาษาที� 2 หรือภาษา B    5.74 MHz 
VC = Video Carrier (Picture Carrier) 
SC1 = Sound Carrier SC1 ภาษาที� 1 ความถี� 5.5 MHz 
SC2 = Sound Carrier SC2 ภาษาที� 2 ความถี� 5.74 MHz 
CC = Color Carrier 4.43 MHz 
VSB = Vestigial Side Band 
USB = Upper Side Band 
ขอ้แตกต่างระหว่าง PAL-B กบั PAL-G อยูที่� 
1. ระบบเสียง PAL-G มี 2 ภาษา 

2. Band Width PAL-G มากถึง 8 MHz 
ความถี�ย่าน UHF (Ultra High Frequency) 

 
 



สรุป  * ความถี�ย่าน UHF มีจาํนวนช่อง 21 ช่อง ถึงช่องที� 69 
 * Band Width แต่ละช่อง 8 MHz 
 * Picture Carrier จะอยูสู่งกวา่ความถี�ตํ�าของช่อง + 1.25 MHz 

 * Sound Carrier จะอยูต่ ํ�ากวา่ความถี�สูงของช่อง − .25 MHz 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิตั)ิ   
1. แบบฝึกหัดหน่วยที� 1 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั1นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั1นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

L.  ขั1นนําเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกบัแนะนาํ

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลที�ใช้
กบัวิชา เครื�องรับโทรทศัน ์

2. ผูส้อนชี;แจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์
การเรียนประจาํหน่วยที� 1 เรื�อง กิจการและระบบ
โทรทศัน์ในประเทศไทย 

3. ผูส้อนให้ผู ้เรียนอ่านและทําความเข้าใจ
สาระสาํคญัหน่วยที� 1 
 
2.  ขั1นให้ความรู้ (210 นาที) 

1. ผูส้อนเปิด PowerPoint หน่วยที� 1 เรื�อง 
กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย  

2. ผูส้อนอธิบายเนื;อหาในหน่วยเรียนที�1 เรื�อง 
กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย  

L.  ขั1นนําเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผูเ้รียนหนังสือและฟังผูส้อนแนะนาํรายวิชา  

วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลที�ใช้กับวิชา 
เครื�องรับโทรทศัน ์

2. ผู ้เ รียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเ รียนและ
จุดประสงคก์ารเรียนประจาํหน่วยที� 1 เรื�อง กิจการและ
ระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย 

3. ผูเ้รียนอ่านและทําความเข้าใจสาระสําคัญ
หน่วยที� 1 

 
2.  ขั1นให้ความรู้ (210 นาที ) 

1. ผูเ้รียนศึกษา PowerPoint หน่วยที� 1 เรื� อง 
กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย  

2. ผูเ้รียนฟังผูส้อนอธิบายเนื;อหาในหน่วยเรียน
ที� 1 เรื�อง กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั1นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั1นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ขั1นประยุกต์ใช้ ( 30 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 1 
 

O.  ขั1นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) 
1. ผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและสรุปเนื;อหา

เพื�อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
 

 

 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที) 1-6) 

 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ขั1นประยุกต์ใช้ ( 30 นาที ) 

1. ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 1 
 

O.  ขั1นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) 
1. ผูเ้รียนฟังผูส้อนทบทวนความเขา้ใจและสรุป

เนื;อหา 
 
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที) 1-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานที�มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. เอกสารหน่วยที� 1 เรื�อง กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย 
 

ขณะเรียน 

-  
 

หลงัเรียน 
1. แบบฝึกหดัหน่วยที� 1 
 

 

ผลงาน/ชิ1นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 
- แบบฝึกหดัหน่วยที� 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื�อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 
 สื�อสิ�งพิมพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื)องรับโทรทัศน์ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ที� 1-6) 

2. แบบฝึกหดัหน่วยที� 1 ใชข้ั;นประยุกตใ์ช ้ขอ้ 1 
 

 
 
 
 สื�อโสตทัศน์ (ถ้าม)ี 

1. เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. งานนาํเสนอ 

 
         
สื�อของจริง 
 

1. โทรทศัน์ขาวดาํ 

2. โทรทศัน์สี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 
    นอกสถานศึกษา 

ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถิ�น 
 
 
 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวิชาอื�น 
 

1. บูรณาการกบัวิชาภาษาไทย การแสดงความรู้เกี�ยวกบักิจการและระบบโทรทศันใ์นประเทศไทย 
2. บูรณาการกบัวิชาการงานอาชีพ การพฒันาระบบโทรทศันสี์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน 
-  

 
ขณะเรียน 

     
 

หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยที� 1 

 
 

ผลงาน/ชิ1นงาน/ผลสําเร็จของผู้เรียน  
1. แบบฝึกหดัหน่วยที� 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที�พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบั กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย 
1. วิเคราะห์และตีความหมาย 
2. สาธิตพร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
4. ประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
แสดงความรู้เกี�ยวกบักิจการและระบบโทรทศันใ์นประเทศไทย 
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 
จากการเรียนเรื�อง กิจการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย ผูเ้รียนจะมีความรู้เกี�ยวกบั กิจการและ

ระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย  กิจการโทรทศัน์สีในประเทศไทย ความถี�ย่านวีเอชเอฟ (VHF)  ความถี�ย่าน
ยูเอชเอฟ (UHF) ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั โดยนาํความรู้ไปพฒันาระบบ
โทรทศัน์สีในประเทศไทยได ้

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 1  บอกประวติัความเป็นมาของกิจการและระบบโทรทศันใ์นประเทศ

ไทยได ้
1. วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ                                                                                                           
2. เครื�องมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   บอกประวติัความเป็นมาของกิจการและระบบโทรทศันใ์นประเทศไทย
ไดจ้ะได ้ 1  คะแนน    
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 2  อธิบายเกี�ยวกบัระบบโทรทศันสี์แบบ NTSC และ PAL ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                        :    แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    อธิบายเกี�ยวกบัระบบโทรทศันสี์แบบ NTSC และ PAL ได ้จะได ้ 1  
คะแนน    
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 3   หายา่นความถี� VHF ได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    หายา่นความถี� VHF ได ้จะได ้ 2  คะแนน  
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 4  หายา่นความถี� UHF ได ้
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ 
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ 
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   หายา่นความถี� UHF ได ้จะได ้ 2 คะแนน  
  

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 5   พฒันาระบบโทรทศัน์สีในประเทศไทยได ้
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   พฒันาระบบโทรทศันสี์ในประเทศไทยได ้จะได ้ 3  คะแนน   
 
 
 
 



• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 6  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
1. วิธีการประเมิน             :    ทดสอบ 
2. เครื�องมือ                      :    แบบทดสอบ 
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน    :    มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จะได ้ 1  
คะแนน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกหัดบทที� 1 

คําชี1แจง จงทาํเครื�องหมาย (×) หนา้ขอ้ความที�ถูกตอ้ง 
1. ประเทศไทยส่งโทรทศันข์าว-ดาํครั; งแรกใชร้ะบบ 

ก. ยโุรป 
ข. องักฤษ 
ค. ฝรั�งเศส 
ง. อเมริกา 

2. ประเทศไทยส่งโทรทศันสี์ครั; งแรกใชร้ะบบ 
ก. อเมริกา 
ข. องักฤษ 
ค. ฝรั�งเศส 
ง. อเมริกา 

3. ระบบ NTSC มาตรฐาน FCC เป็นระบบของ 
ก. อเมริกา 
ข. องักฤษ 
ค. ฝรั�งเศส 
ง. ยโุรป 

4. ระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR เป็นระบบของ 
ก. อเมริกา 
ข. องักฤษ 
ค. ฝรั�งเศส 
ง. ยโุรป 

5. ระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR มีความกวา้ง (Band Width) เท่าไร 
ก. 5 MHz 
ข. 6 MHz 
ค. 7 MHz 
ง. 8 MHz 
 
 
 
 



6. ระบบมาตรฐาน PAL-B มาตรฐาน CCIR มีจาํนวนเส้น 
ก. 425 เสน้ 
ข. 525 เสน้ 
ค. 625 เสน้ 
ง. 819 เสน้ 

7. ระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR จาํนวนภาพ/วินาที 
ก. 15 ภาพ/นาที 
ข. 20 ภาพ/นาที 
ค. 25 ภาพ/นาที 
ง. 30 ภาพ/นาที 

8. ระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR ความถี�เสียงห่างจากภาพ 
ก. 4.5 MHz 
ข. 5.5 MHz 
ค. 6.5 MHz 
ง. 7.5 MHz 

9. ถา้มีการนาํระบบ PAL-G มาตรฐาน CCIR มาใชจ้ะมีความถี�เสียงกี�ภาษา 
ก. 1 ภาษา 
ข. 2 ภาษา 
ค. 3 ภาษา 
ง. 4 ภาษา 

10. ระบบ PAL-G มาตรฐาน CCIR Band Width เท่ากบั 
ก. 5 MHz 
ข. 6 MHz 
ค. 7 MHz 
ง. 8 MHz 

 
 
 

 
 
 

 
 



แบบประเมนิผลการนําเสนอผลงาน 
ชื�อกลุ่ม……………………………………………ชั;น………………………หอ้ง........................... 

รายชื�อสมาชิก 

             1……………………………………เลขที�…….    2……………………………………เลขที�……. 
             3……………………………………เลขที�…….    4……………………………………เลขที�……. 

ที� รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เนื;อหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เกี�ยวกบัเนื;อหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการนาํเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  นํ; าเสียง  ซึ� งทาํให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  เนื;อหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระสาํคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค ์
 2  คะแนน    =  สาระสาํคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระสาํคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการนาํเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนาํเสนอที�เหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคที�แปลกใหม่  ใชสื้�อและเทคโนโลยี     
                         ประกอบการ นาํเสนอที�น่าสนใจ  นาํวสัดุในทอ้งถิ�นมาประยกุต์ใชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
2 คะแนน     =  มีเทคนิคการนาํเสนอที�แปลกใหม่  ใชสื้�อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอที�น่าสน ใจ  แต่  
                          ขาดการประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถิ�น         

                1  คะแนน     =   เทคนิคการนาํเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุม่ 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 



แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

ชื�อกลุ่ม……………………………………………ชั;น………………………หอ้ง........................... 

รายชื�อสมาชิก 

 1……………………………………เลขที�…….       2……………………………………เลขที�……. 

 3……………………………………เลขที�…….       4……………………………………เลขที�……. 

ที� รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ที�รับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัที�…………เดือน……………………..พ.ศ………….. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 
2.  การมอบหมายหนา้ที�รับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ั�วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานที�  สื�อ /  
                       อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ั�วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื�อ / อุปกรณไ์วอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                        การจดัเตรียมสถานที� 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั�วถึงและมีสื�อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบตัิหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที�กาํหนด 
 2  คะแนน  =  ทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย แตช่า้กว่าเวลาที�กาํหนด 
 1  คะแนน  =  ทาํงานไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไมป่รับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน  
                  3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไมป่รับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 

 



 

บันทึกหลงัการสอน 
หน่วยที� 1 เรื�อง กจิการและระบบโทรทศัน์ในประเทศไทย 

 
 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

1. เนื;อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2. สามารถนาํไปใชป้ฏิบติัการสอนไดค้รบตามกระบวนการเรียนการสอน 
3. สื�อการสอนเหมาะสมดี 

 
 

ผลการเรียนของนักเรียน 

4. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้  เขา้ใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคาํถามในกลุ่ม และร่วมกนั
ปฏิบติัใบงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

5. นกัศึกษากระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทาํงานกลุ่มเพื�อใหง้านสาํเร็จทนัเวลาที�กาํหนด 
 
 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเนื;อหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื;อหาการสอนทาํให้ผูส้อนสอนไดอ้ยา่งมั�นใจ  
3.  สอนไดท้นัตามเวลาที�กาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



           แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที�  2 

ชื�อวิชา เครื�องรับโทรทศัน ์
 

สอนสัปดาห์ที�  2 

ชื�อหน่วย  ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศัน์ขาว-ดาํ คาบรวม  5 

ชื�อเรื�อง   ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศัน์ขาว-ดาํ จาํนวนคาบ 5 
 

หัวข้อเรื�อง 
1. ลกัษณะของการมองเห็นภาพ 
2. องคป์ระกอบของภาพ 
3. การสแกน 
4. การหกัเหของลาํอิเลก็ตรอน 
5. หลอดภาพโทรทศันข์าว-ดาํ 

 

สาระสําคญั 
ความคิดริเริ� มเกี�ยวกบักิจการโทรทัศน์ เริ� มมาจากมนุษยคิ์ดคน้วิธีการส่งคลื�นวิทยุออกอากาศ ด้าน

เครื�องรับที�อยู่ห่างไกลกนัสามารถรับสัญญาณคลื�นวิทยุนั'นได ้นั�นคือความสําเร็จในการคิดค้นในดา้นเสียง 
นกัวิทยาศาสตร์จึงไดร้ะดมความคิดในการที�จะส่งสัญญาณภาพออกอากาศได ้และเครื� องรับสัญญาณภาพได ้ซึ� ง
ต่อมาเครื�องรับสญัญาณภาพเรียกวา่ “โทรทศัน์” 
 โทรทศัน์ขาว-ดาํ ถือกาํเนิดครั' งแรกประมาณปี พ.ศ. 2469 โดยกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ เจ.แอล. 
เบียด (J.L. Baird) ประเทศองักฤษจึงเป็นประเทศแรกที�สามารถส่งโทรทศัน์ไดเ้ป็นผลสําเร็จ แลว้ประเทศต่างๆ 
กน็าํเอาความคิดริเริ�มของกิจการโทรทศัน์มาพฒันาเป็นระบบของตนเอง เช่น อเมริกา เยอรมนั และฝรั�งเศส โดย
มีการแข่งพฒันากิจกรรมโทรทศัน์ใหเ้จริญกา้วหนา้ขึ'นเป็นลาํดบั 
 ปัจจุบนัระบบโทรทศัน์พฒันาสู่ระบบดิจิตอล จอภาพจะมีแบบ LCD และ LED และพลาสม่า ถึง
อย่างไรก็ตาม เราก็ควรศึกษาหลกัการเบื'องตน้ของโทรทศัน์ เพราะการทาํงานมีการเชื�อมโยงระหว่างอดีตและ
ปัจจุบนั 

 

สมรรถนะอาชีพประจาํหน่วย  
แสดงความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 

 



จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

• จุดประสงค์ทั�วไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง  

1. เพื�อให้มีความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ (ด้านความรู้)   
2. เพื�อให้มีทกัษะในการซ่อมประกอบหลอดภาพ  (ด้านทักษะ) 
3. เพื�อให้มีเจตคติที�ดีนาํหลอดภาพไปพฒันาต่อ (ด้านเจตคติ) 

 

• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. บอกองคป์ระกอบของภาพได ้(ดา้นความรู้) 
2. อธิบายหลกัการสแกนได ้(ดา้นความรู้) 
3. จาํแนกลกัษณะการมองเห็นภาพได ้(ดา้นความรู้) 
4. เปรียบเทียบการหกัเหของลาํอิเลก็ตรอนได ้(ดา้นความรู้) 
5. ซ่อมประกอบหลอดภาพตามโครงสร้างได ้(ดา้นทกัษะ) 
6. พฒันาหลอดภาพได ้(ดา้นเจตคติ) 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เนื1อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
• ด้านความรู้ (ทฤษฎ)ี 

2.1 ลกัษณะของการมองเห็นภาพ 
การที�มนุษยเ์ราสามารถมองเห็นภาพไดน้ั'นจะตอ้งมีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น มีภาพ มีแสงสว่าง 

และความสามารถของดวงตา โดยแบ่งการมองเห็นได ้2 ลกัษณะ คือ 
1. การมองเห็นภาพที�ไม่มีแสงสว่างในตวัเอง การมองเห็นภาพที�ไม่มีแสงในตวัเองจะมีองคป์ระกอบ 3 

อยา่ง คือ ภาพ แสงสวา่ง และ การสะทอ้นสู่ดวงตา 
องคป์ระกอบทั'ง 3 อยา่งนี'  ถา้ขาดสิ�งใดสิ�งหนึ�งจะไม่สามารถมองเห็นภาพได ้
2. การมองเห็นที� มีแสงสว่างในตวัเอง การมองเห็นในลกัษณะนี'  เช่น ภาพจากโทรทัศน์ ป้ายนีออน

โฆษณา คือ ภาพหรือวตัถุต่างๆ เหล่านี' จะมีแสงในตวัเอง ภาพจะสะทอ้นสู่ดวงตา โดยตรงโดยไม่จาํเป็นจะตอ้ง
เอาแสงสวา่งจากแหล่งอื�น 

ความทรงจาํของดวงตา 
ดวงตามนุษยมี์ลกัษณะพิเศษ คือ มีความทรงจาํอยู่ระยะหนึ� ง เรียกว่า  Persistence of Visio หมายความว่า 

เมื�อขณะมีภาพใดภาพหนึ�ง เช่น จุดธูปในที�มืดแลว้แกวา่งธูปไปมาโดยใหมี้ความเร็วระยะหนึ� ง เราจะมองเห็นเส้น
แสงต่อเนื�องเป็นขีดยาว ทั'งๆ ที�ธูปเคลื�อนที�ไปยู่อีกที�หนึ� งแลว้ นี�คือความทรงจาํของดวงตา ถา้ไม่มีคุณสมบติัของ
ดาวตากิจการโทรทศัน์คงเกิดขึ'นไม่ได ้เพราะการบรรจุสัญญาณจุดภาพลงในเส้นสแกนทีละเส้นจากขอบบนของ
จอลงมาดา้นล่างของจอ ใชส้แกน 625 เสน้ จะได ้1 ภาพ และมี 25 ภาพ ใชเ้วลาเพียง 1 วินาที 
2.2 องค์ประกอบของภาพ 

ในวิธีการของโทรทศัน์ภาพที�มองเห็นจากจอโทรทศัน์จะประกอบไปดว้ย จุดภาพ เรียกว่า พิกเจอร์ อิลิ
เมนต ์หรือพิกเซล (Pixel) จุดภาพนี' คือ จุดเลก็ๆ ที�ประกอบดว้ยจุดขาว-ดาํ จะถูกบรรจุในเส้นสแกน เมื�อรวมกนั
เขา้หลายๆ จุดเห็นเป็น “ภาพ” 

จาํนวนจุดภาพยิ�งมาก ความละเอียดของภาพก็ยิ�งมาก นั�นกคื็อคุณภาพของภาพสูง ถา้ภาพนั'นมีส่วนของ
จุดภาพน้อย ความละเอียดของภาพก็จะลดลง จาํนวนเส้นสแกนมีจาํนวน 625 เส้น มีจุดภาพประมาณ 500,000 
จุดภาพ 

จาํนวนพิกเจอร์ อิลิเมนต ์ยิ�งมาก คุณภาพของภาพกย็ิ�งมาก และในทาํนองเดียวกนั จาํนวนเส้นสแกนยิ�ง
มาก คุณภาพของภาพกย็ิ�งมากตามไปดว้ย จาํนวนเส้นสแกนกาํหนดไวที้� 625 เสน้ จาํนวนภาพ 25 ภาพ/วินาที จาก
จาํนวนภาพที�ใชส่้งโทรทศัน์ในปัจจุบนั 25 ภาพ/วินาที จาํนวนภาพต่อวินาทียิ�งมาก การกระพริบของภาพก็ยิ�ง
นอ้ยลง แต่ความกวา้งหรือแบนดวิ์ดธ์ จะตอ้งมากตามไปดว้ย ทาํใหย้ากต่อการออกแบบวงจร ปัจจุบนัแบนดว์ิดธ์
ของภาพอยู่ที� 5 เมกะเฮิรตซ์ ไม่นานระบบโทรทศัน์ในประเทศไทยจะส่งความถี�ย่าน UHF มาตรฐาน PAL-G 
Band Width ของภาพจะกวา้งมากขึ'น ทาํใหค้วามละเอียดของภาพจะยิ�งมากขึ'นดว้ย 

 
 



การที�เสน้สแกน 625 เสน้ จาํนวน 25 ภาพ/วินาที จาํนวนของพิกเจอร์ อิลิเมนต ์สามารถคาํนวณได ้
จาํนวนพิกเจอร์ อิลิเมนต ์  =  N 
จาํนวนเส้นในการสแกน  =  n 
ความสูงของภาพ   =  h 
ความกวา้งของภาพ  =  b 

อตัราส่วน (Aspect Ratio)  =   

จากจุด N   =   

แทนค่า N   =   

จาํนวนพิกเจอร์ อิลิเมนต ์  =  520,652 จุด / 1 ภาพ 
สรุป จาํนวนพิกเจอร์ อิลิเมนต ์ไมต่ํ�ากวา่ 500,000 จุด / 1 ภาพ 
คุณภาพของภาพ 
คุณภาพของภาพจะมีองคป์ระกอบหลายองคป์ระกอบ เช่น 

• จาํนวนพิกเจอร์ อิลิเมนต ์ต่อ 1 ภาพ จะตอ้งมาก คือ ไม่นอ้ยกวา่ 300,000 จุด ต่อ 1 ภาพ 

• จาํนวนจุดภาพยิ�งมาก ความละเอียดของภาพจะยิ�งมาก 

• จาํนวนเส้นสแกนยิ�งมาก ความละเอียดยิ�งสูง ปัจจุบนัเส้นสแกน 625 เสน้ต่อ 1 ภาพ 

• จาํนวนภาพ/วินาที จาํนวนภาพยิ�งมากจะลดการกะพริบของภาพ ปัจจุบนัใช ้25 ภาพ/วินาที 

• อตัราส่วนของจอภาพ (Aspect Ratio) ความกวา้งของความสูง คือ 3 : 4 นั�นก็คือจอภาพจะมีความ
กวา้ง 4 ส่วน และความสูง 3 ส่วน ปัจจุบนัจะมีอตัราส่วนเป็น 9 : 16 ส่วน 

• ขนาดของภาพ จอภาพวดัเป็นนิ'ว เช่น 10 นิ'ว 20 นิ'ว ฯลฯ การวดัขนาดจะวดัเสน้ทแยงมุม 

• การปรับมืดสวา่งของภาพ จะตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัสายตาของผูช้ม 

• การปรับความเขม้ของภาพ จะตอ้งปรับตามความตอ้งการของผูช้ม 
2.3 การสแกน 

การสแกน คือ การกวาดหรือขีดของลาํอิเลก็ตรอน ทาํใหเ้กิดเส้นสว่างของลาํอิเลก็ตรอน ในแนวนอนใน
จอโทรทศัน์ขาว-ดาํ จะเห็นเส้นสว่างในแนวนอนอย่างชดัเจนในจอภาพขนาด 17” 20” 23” จอภาพยิ�งขนาดใหญ่ 
เส้นสว่างทางแนวนอนจะสังเกตไดง่้าย เพราะเส้นสว่างจะมีจาํนวน 625 เส้น จอภาพขนาดใหญ่ ระยะห่างของ
เส้นทางแนวนอนก็จะมาก แต่จอขนาดเลก็ รยะห่างของเส้นสแกนทางแนวนอนจะชิดกนัมาก ทาํใหดู้ภาพคมชดั
ขึ'น 

จาํนวนของเส้นทางแนวนอนเกิดไดจ้ากากรกวาดของลาํอิเล็กตรอน เรียกว่า การสแกน การสแกนจะ
คลา้ยกบัการอ่านหนงัสือ จะอ่านทีละบรรทดั โดยเริ�มจากทางดา้นซา้ยมือมายงัดา้นขวามือ เมื�ออ่านหมดก็จะมาตั'ง
ตน้ใหม่เรียงจากบรรทดับนลงมาเรื�อยๆ การสแกนจะเริ�มจากดา้นบนของจอภาพ ดา้นซ้ายมือสแกนไปยงัดา้น
ขวามือ เส้นสแกนนี' เรียกว่า เส้นเทรซ (Trace) หรือฮอริซอนทอล ไลน์ (Horizontal Line) เส้นนี' สามารถมองเห็น



ได ้คือ เส้นสว่างทางแนวนอน เมื�อเส้นไปถึงขอบทางดา้นขวามือแลว้ จะสะบัดกลบัมาทางดา้นขอบจอทาง
ซา้ยมือ เส้นสะบดักลบัเรียกว่า เส้นรีเทรซ (Retrace) เมื�อการสะบดักลบัมาถึงขอบจอดา้นซ้ายมือจะดาํเนินการ
สแกนเส้นใหม่ โดยจะตํ�ากว่าเส้นแรกเล็กร้อย (การบงัคบัเส้นสแกนไม่ใชซ้ํ' าเส้นเดิม เป็นหน้าที�ของการบงัคบั
การสแกนทางแนวตั'ง) ดงันั'น เส้นสว่างทางแนวนอนที�มองเห็นในทางปฏิบติั เรียกวา่ เสน้ราสเตอร์ (Raster) 

การบงัคบัการสแกน คือ การสแกนจากซ้ายมือไปยงัขวามือ การที�จะเกิดการสแกนดงักล่าวจะตอ้งนํา
สัญญาณระหว่างรูปฟันเลื�อย เรียกว่า ซอว์ ทูธ (Saw Tooth) ป้อนให้แก่ขดลวดของฮอริซอนทอล โยก้ 
(Horizontal Yoke) ขดลวดกจ็ะเกิดแรงแม่เหลก็ไปยงัคบัใหเ้กิดการสแกนทางแนวนอน 

การบงัคบัสแกนทางแนวตั'ง คือ การบงัคบัเส้นสแกนทางแนวนอนไม่ใหซ้ํ' าเส้นเดิม หรือทบัเส้นเดิมจาก
ขอบบนของจอลงมายงัส่วนล่างของจอ จะตอ้งนาํสัญญาณรูปฟันเลื�อย ซอว ์ทูธ ต่อเขา้กบัขดลวดเวอร์ติคอล โยก้ 
(Vertical Yoke) ขดลวดจะเกิดเสน้แรงแม่เหลก็ไปบงัคบัการสแกนทางแนวตั'งต่อไป 

 
 ลาํดบัขั'นตอนการสแกน 
 ขั'นตอนในการทาํงานดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั'นตอน ดงันี'  

1. การสแกนจะเริ� มต้นจากเส้นที�หนึ� งจากซ้ายมือไปยงัดา้นขวามือ ใช้สัญญาณบังคับทางแนวนอน 
ฮอริซอนทอล เทรซ (Horizontal Trace) 

2. เสน้สะบดักลบัจากทางขวามือมายงัซ้ายมือ ใชส้ัญญาณการบงัคบัทางแนวนอนฮอริซอนทอล รีเทรซ 
(Horizontal Retrace) เส้นสะบดักลบัมองไม่เห็น เพราะมีสัญญาณบงัคบัฮอริซอนทอล รีเทรซ (Horizontal 
Retrace) เสน้สะบดักลบัมองไม่เห็น เพราะมีสัญญาณบงัคบัใหห้ลอดภาพคดัออฟ (Cut off) 

3. เส้นสแกนใหม่จากซ้ายมือไปขวามือ เพื�อไม่ให้ซํ' ารอยเดิมหรือทบัแนวเดิม ใช้สัญญาณการบงัคบั
แนวตั'งเวอร์ติคอล เทรซ (Vertiacl Trace) 

4. เมื�อเส้นสแกนมาตรงดา้นล่างของจอแลว้จะตอ้งสะบดักลบัไปตั'งตน้ตั'งแต่เส้นที� 1 ใหม่ ใชส้ัญญาณ
การบงัคบัทางแนวดิ�งเวอร์ติคอล รีเทรซ (Vertical Retrace) เส้นสะบดักลบัมองไม่เห็น เพราะมีสัญญาณบงัคบัให้
หลอดภาพคตัออฟ (Cut off) 

การสแกน (Scanning) 
การสแกนแบบ Interlaced Scanning คือ การสแกนแบบสอดแทรกระหว่างฟิสด์คี�และฟิลดคู่์ มีวิธีการ

ดงันี'  
สแกนฟิลดคี์�จนครบ 312.5 เสน้ แลว้นาํฟิลดคู่์มาสอดแทรก โดยสแกนฟิลดห์รือเสน้คู่จบครบ 312.5 เสน้ 
เมื�อนับรวมกนัแลว้ระหว่างฟิลดคี์�และฟิลดคู่์จะได ้625 เส้น เป็นมาตรฐานของระบบ PAL วิธีการคือ 

การสแกนเริ�มตน้จากเสน้คี�ก่อน คือ เส้น 1, 3, 5, 7 ไปจนครบเส้นคี� แลว้นาํเส้นคี� 2, 4, 8, 10 มาสอดแทรก 
การสแกนแบบนี' เป็นการสแกนแบบสอดแทรก คือ ภาพ 1 ภาพ เรียกว่า 1 เฟรม มี 625 เส้น 1 เฟรมมา

แบ่งเป็น 2 ฟิลดคี์� (Odd Field) และฟิลดคู่์ (Even Filed) ฟิลดคี์�มี 312.5 เส้น และฟิลดคู่์มี 312.5 เส้น ดงันั'น 1 
Frame = 2 Filed 



จากรูป การทาํงานฟิลด์คี�เริ�มตน้จากทางดา้นซ้ายมือ (A) เส้นที�  1 จะเริ� มจากมุมทางดา้นซ้ายจนถึง
ทางดา้นขวามือ แลว้จะสะบดักลบัสแกนเส้นที� 3 เส้นที� 3 จะเริ�มจากทางดา้นซ้ายมือไปทางดา้นขวามือ แลว้จะ
สะบดักลบัไปสแกนเส้นที� 5 การดาํเนินการจะเป็นลกัษณะเดียวกนัจนมาถึงเส้นสุดทา้ยของฟิลดคี์� ที�ดา้นล่างของ
จอตรงจุดกึ�งกลาง (B) จะได ้312.5 เส้น จากนั'นจะตอ้งกลบัไปสแกนฟิลดค์ู่ใหม่ โดยจะตอ้งสะบดักลบัไปกลาง
จอภาพดา้นบน (C) 

การเริ�มตน้การสแกนฟิลดคู่์ จะกาํเนินการจากจุดกึ�งกลางของขอบจอดา้นบน (C) ดาํเนินการจากซา้ยมือ
ไปยงัดา้นขวามือ ฟิลด์คู่จะเริ�มนบัจากเส้นที� 2-2 เส้นที� 4-4 เส้นที� 6-6 จนครบ เส้นคู่ 312.5 เส้น ที�จุด D ก็จะ
สะบดักลบัไปตั'งตน้เสน้ใหม่ที�ขอบบนดา้นซ้ายมือเพื�อดาํเนินการสแกนฟิลดใ์หม่ต่อไป 

เส้นสะบดักลบัหรือรีเทรซ (Retrace) ทั'งทางแนวนอนและแนวตั'ง เส้นสะบดักลบัจะมองไม่เห็น เพราะ
ช่วงที�เกิดการทาํงานสะบดักลบัหลอดภาพจะคตัออฟ (Cut Off) 

จะเห็นวา่เมื�อดาํเนินการฟิลดคี์�และฟิลดคู่์เรียบร้อยแลว้กจ็ะครบ 1 เฟรม 
คือ 1 ภาพที�สมบูรณ์จะมีจาํนวนเส้น 625 เสน้ ตามมาตรฐานระบบ PAL 

2.4 การหักเหของลาํอเิลก็ตรอน (Electron Beam Deflection) 
การหักเหของลาํอิเล็กตรอน หรือการกวาดของลาํอิเล็กตรอน คือ การบังคบัให้ลาํอิเล็กตรอนขีดหรือ

กวาดลาํอิเลก็ตรอน 
จากการมองเห็นเส้นทางแนวนอน หรือเรียกว่าเส้น Rastor มองเห็นเต็มจอภาพ กระทาํไดโ้ดยการบงัคบั

ใหล้าํอิเลก็ตรอนเคลื�อนที�จากซา้ยไปขวา และจากบนลงล่าง มีดว้ยกนั 2 วิธี คือ 
วิธีที� 1 เรียกว่า Static Deflection วิธีใชแ้รงเคลื�อนรูปซอว ์ทูธ (Saw Tooth) ป้อนเขา้ยงัดีเฟลค็ชั�น เพลต 

ซึ� งอยูภ่ายในหลอดภาพ วิธีนี' นิยมใชเ้ครื�องมือที�เรียกว่า ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) 
วิธีที� 2 เรียกว่า Magnetic Deflection วิธีนี' จะใชก้ระแสรูปซอว ์ทูธ ป้อนเขา้ที� Deflection Coil เพื�อทาํให้

เกิดเส้นแรงแม่เหลก็ไปบงัคบัการหกัเหของลาํอิเลก็ตรอน วิธีนี' ใชใ้นเครื�องรับโทรทศัน ์
ชุดหักเหลาํอิเล็กตรอนทั'ง 2 แบบ คือ ดีเฟล็คชั�น เพลต (Deflection Plate) หรือดีเฟล็คชั�นคอยล ์

(Deflection Coil) อย่างละ 2 ชุด ตั'งฉากซึ� งกนัและกนัเพื�อให้เกิดการหักเหทั'งทางแนวนอนและแนวตั'ง จะ
มองเห็นเฉพาะเส้นสแกนทางแนวนอน เรียกว่า เส้นราสเตอร์ ในระบบ PAL-B มาตรฐาน CCIR กาํหนดความถี�
ของความถี�ทางแนวนอน หรือฮอริซอนทอล ฟรีเควนซี� เท่ากบั 15.625 เฮิรตซ์ และความถี�ทางแนวตั'งเท่ากบั 50 
เฮิรตซ์ 

สัญญาณรูปซอว ์ทูธ ที�ป้องกนัชุดหกัเหลาํอิเล็กตรอน ถา้ให้เวลาในการสแกนทั'งหมดเท่ากบั T จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

TS =  เป็นระยะขอบขาลงดา้นหนา้ของการสแกนจะใชเ้วลามาก คือ ระยะเทรซ 
TR =  เป็นระยะของขาลงดา้นหลงั คือ ระยะรีเทรซ 
T =  เวลาทั'งหมด 100% 
 



 -   ทางแนวนอนเวลาที�ใชใ้นการเทรซ ประมาณ  82% 
  การรีเทรซ ประมาณ  18% 

- ทางแนวตั'งเวลาที�ใชใ้นการเทรซ  ประมาณ  93.5% 
 การรีเทรซ ประมาณ  6.5% 

หลอดภาพ (Picture Tube) 
หลอดภาพ เรียกว่า พิกเจอร์ ทิ'วบ์ (Picture Tube) หรือเรียกว่า CRT แคโทด เรย ์ทิ'วบ์ (Cathode Ray 

Tube) จะแบ่งส่วนสาํคญัออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที� 1 ชุดจ่ายอิเลก็ตรอนหรือปืนอิเลก็ตรอน (Electronz Gun) 
ส่วนที� 2 ส่วนบงัคบัอิเลก็ตรอน 
ส่วนที� 3 ส่วนรับอิเลก็ตรอนหรือจอภาพ (Screen) เพื�อให้หลอดภาพดาํเนินการไดคื้อ 

• เมื�อลาํอิเลก็ตรอนวิ�งออกมาทางชุดจ่ายลาํอิเลก็ตรอน (Electron Gun) จะถูกแอโนด (Anode) ของภาพ
ดึงลาํอิเลก็ตรอนใหช้นจอภาพตรงจุดกึ�งกลางของจอภาพ จอภาพจะถูกฉาบดว้ยสารเรืองแสง เมื�อมีลาํอิเลก็ตรอน
มาตกกระทบจะเกิดแสงเป็นจุดกึ�งกลางของจอภาพเพียงจุดเดียว 

• หลอดภาพยงัไมใ่ส่ชุดหกัเหลาํอิเลก็ตรอน คือ ใหห้ลอดภาพทาํงานอิสระจะมีเพียงจุดกลางจอจุดเดียว 
วิธีที� 1 วิธีการ Static Deflection 
วิธีการของสนามไฟฟ้าจะใชแ้รงดนัไฟฟ้า (Voltage) รูปซอร์ ทูธ ใหแ้ก่ดีเฟลค็ชั�น เพลตที�ทาํใหเ้กิดการ

หกัเหของลาํอิเลก็ตรอน จะมีหลกัการอยู่ว่า ขั'วหรือศกัยไ์ฟฟ้าต่างชนิดกนัดึงดูดกนั และขั'วศกัยห์รือศกัยไ์ฟฟ้า
เหมือนกนัจะผลกักัน จากหลกัการดงันี' เองที�จะบังคบัลาํอิเล็กตรอนเคลื�อนที�ไปยงัตาํแหน่งใดก็ได้ เพราะว่า
อิเลก็ตรอนมีศกัยเ์ป็นลบ 

Plate A และ Plate B จะทาํหนา้ที�บงัคบัการสแกนทางแนวนอน 
Plate C และ Plate D จะทาํหนา้ที�บงัคบัการสแกนทางแนวตั'ง 
สมมติวา่ตอ้งการใหล้าํอิเลก็ตรอนไปอยู่ที�ตาํแหน่งดา้นบนของภาพ กระทาํไดโ้ดยใหแ้รงไฟศกัยบ์วกแก่

เพลต A และแรงไฟศกัยล์บแก่เพลต B ลาํอิเล็กตรอนจะเคลื�อนที�จากกึ�งกลางไปยงัซ้ายมือ และให้ไฟศกัยบ์วกแก่
เพลต C ใหไ้ฟลบแก่เพลต D ลาํอิเลก็ตรอนก็จะเคลื�อนที�ไปตาํแหน่งดา้นซา้ยมือขอบบนของจอภาพตามตอ้งการ 
ณ ตาํแหน่งนี' เรี�มตน้การสแกน 

ถา้ตอ้งการใชล้าํอิเลก็ตรอนสแกนจากกา้นขวามือไปยงัซ้ายมือ กระทาํไดโ้ดยเพลต A ตอ้งค่อยๆ ลดแรง
ไฟลงไปหาศกัยล์บ ส่วนเพลต B ตอ้งค่อย ๆ เพิ�มศกัยไ์ฟบวก ลาํอิเลก็ตรอน จะสแกนจากดา้นซา้ยมือมายงัดา้น
ขวามือ 

ในทาํนองเดียวกนั ถา้ตอ้งการให้เกิดการสแกนกลบัไปตั'งตน้ทางซ้ายมือใหม่ ใหเ้พลต A ค่อยๆ เปลี�ยน
จากขั'วลบมาเป็นขั'วบวก และเพลต B ค่อยๆ เปลี�ยนจากขั'วบวกเป็นขั'วลบ เพลต A ก็จะดึงการสแกนไปทางดา้น
ซา้ยมือ 

 



การสแกนทางแนวนอน เมื�อไปอยูท่างซา้ยมือกจ็ะตอ้งสแกนทางดา้นขวามืออีก เพื�อไม่ให้เส้นสแกนใหม่
ทบัเส้นเดิม ขดลวดทางแนวตั'งก็จะดาํเนินการบงัคบัใหเ้ส้นใหม่ตํ�ากว่าเส้นแนวเดิมเล็กนอ้ย กระทาํไดโ้ดยเพลต 
C ค่อยๆ เปลี�ยนจากบวกไปเป็นลบ และเพลต D ค่อยๆ เปลี�ยนจากลบเป็นบวก 

วิธีที� 2 วิธีการของ Magnetic Deflection 
จะใชก้ระแสรูปซอว ์ทูธ ป้อนใหแ้ก่ดีเฟลค็ชั�น โยก้ ในการบงัคบัสแกนแบบ Electro Magnetic การหกัเห

ทางแนวนอนและแนวตั'ง โดยการใชส้นามแม่เหล็กมาบงัคบั คือ การหักเหทางแนวนอนใชฮ้อริซอนทอล โยก้ 
(Horizontal Yoke) และการหกัเหทางแนวตั'งใชเ้วอร์ติคอลโยก้ (Vertical Yoke) จะติดตั'งไวต้รงส่วนมุมโคง้ของ
หลอดภาพ เมื�อป้อนกระแสรูปซอว ์ทูธ ก็จะบงัคบัการสแกนทางแนวนอนและแนวตั'ง การหักเหก็จะใชท้ฤษฎี
ของแม่เหล ็

การทาํงานของ Deflectio Yoke แบ่งออกเป็น 2 ชุด 
1. ฮอริซอนทอล โยก้ (Horizontal Yoke) 
2. เวอร์ติคอล โยก้ (Vert Yoke) 
โยก้ทั'งสองติดอยู่ที�คอหลอดภาพ ชุดที� 1 คือ ฮอร์โยก้ จะมีขดลวด 2 ชุด วางอยู่ตรงกนัขา้ม และการวาง

จะวางอยู่ในแนวตั'ง การทาํงานของโยก้เป็นหลกัการของเส้นแรงแม่เหลก็ เมื�อนาํเอาสัญญาณกระแสรูปซอว ์ทูธ 
ป้อนให้แก่ขดลวดจะเกิดอาํนาจแม่เหล็กขึ'นรอบๆ บริเวณขดลวด อาํนาจแม่เหล็กก็จะไปบังคบัทิศทางของลาํ
อิเล็กตรอนให้เป็นไปตามทิศทางที�ต้องการจากทฤษฎีแม่เหล็กของกฎมือซ้าย คือ หัวแม่มือจะชี' ทิศทางของ
สนามแม่เหลก็ ส่วนนิ'วชี' ชี' ทิศทาง ของอิเลก็ตรอนในขดลวด 

การทาํงานของฮิริซอนทอล โยก้ 
เมื�อนาํเอากระแสรูปซอว ์ทูธ ป้อนเขา้ขดลวดทั'ง 2 ของฮอริซอนทอล โยก้ จะเกิดอาํนาจของแม่เหลก็จาก

จุดกึ�งกลางของขดลวดระหวา่งคอหลอดภาพ อาํนาจแม่เหลก็จะกระจายออกดา้นบนและดา้นล่าง อาํนาจแม่เหลก็
ที�ออกดา้นบน ลาํอิเลก็ตรอนจะบ่ายเบนไปทางดา้นซา้ยมือ ส่วนอาํนาจแม่เหลก็ที�ออกทางดา้นล่าง ลาํอิเลก็ตรอน
จะบ่ายเบนไปทางดา้นขวามือ 

การทาํงานของเวอร์ติคอล โยก้ 
การทาํงานของเวอร์โยก้ เมื�อนาํเอากระแสรูปซอว ์ทูธ ป้อนเขา้ขดลวดทั'ง 2 ของเวอร์โยก้ (ตั'งอยู่ใน

แนวนอน) จะเกิดแม่เหลก็หรืออาํนาจทิศทางแม่เหลก็ จากจุดกึ�งกลางของขดลวดอาํนาจแม่เหลก็จะกระจายออก
ทางดา้นซา้ยและดา้นขวา 

อาํนาจแม่เหล็กที�ออกทางด้านซ้ายมือ ลาํอิเล็กตรอนจะบ่ายเบนไปทางด้านล่างของจอ ส่วนอาํนาจ
แม่เหลก็ที�ออกมาทางดา้นขวามือ ลาํอิเลก็ตรอนจะบ่ายเบนไปทางดา้นบนของจอภาพ 

เซ็นเตอร์ ริง (Center Ring) 
เป็นแม่เหล็กถาวรวางไวชิ้ดกัน จะวางไวข้้างหลังโย้ก  มีไวเ้พื�อปรับให้ลาํอิเล็กตรอนที�หลอดภาพ

ดาํเนินการอาจจะมีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ'นได ้สาเหตุมาจากความยาวของหลอดภาพ หรือเกิดขึ'นจากเส้นแรงแม่เหล็ก
จากภายนอก 



ดงันั'น ลาํอิเล็กตรอนอาจเกิดจาการผิดพลาดยิ�งไม่ตรงจุดกึ�งกลางจอ จึงใชแ้ม่เหล็กเซ็นเตอร์ ริงช่วยใน
การปรับใหเ้กิดการยิงของลาํอิเลก็ตรอนถูกตอ้งยิ�งขึ'น 

หรือในกรณีอาการเวา้ดา้นหน้าและดา้นหลงัจอภาพ เรียกว่า อาการ Pincushioning เมื�อมีการปรับเซ็น
เตอร์ ริง ช่วยแลว้กย็งัแกไ้ขไม่หมด จึงตอ้งใชอี้กชุดหนึ�ง เรียกว่า Corrector Magnet จะเป็นแท่งแม่เหลก็ปรับใหมี้
อตัราส่วนที�ถูกตอ้ง แท่งแม่เหลก็นี'จะอยูด่า้นหลงัต่อจากเซ็นเตอร์ ริง 
2.5 หลอดภาพโทรทัศน์ขาว-ดาํ 

หลอดภาพ เรียกว่า พิกเจอร์ ทิ'วบ์ (Picture Tube) หรือหลอดภาพซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube) 
เป็นส่วนสาํคญัส่วนที�หนึ�งของเครื�องรับโทรทศันที์�ทาํให้มองเห็น “ภาพ” 

ทางเขา้ของสัญญาณ ไดแ้ก่ แคโทด สัญญาณที�มาป้อน คือ คอมโพสิต วิดีโอ ซิกแนล หรือเรียกชื�อย่อว่า 
วิดีโอ ซิกแนล (Video Signal) เมื�อสัญญาณวิดีโอ ซิกแนล มาปรากฏที�แคโทด หลอดภาพอยู่ในสภาวะทาํงานได ้
หลอดภาพเปลี�ยนสัญญาณทางไฟฟ้าของภาพให้เป็น “ภาพ” 

ส่วนประกอบของหลอดภาพ 
หลอดภาพประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ที�สาํคญั 4 ส่วน ดงันี'  
1. ส่วนปล่อยอิเลก็ตรอน เรียกวา่ ปืนอิเลก็ตรอน (Electron Gun) 

ส่วนปล่อยอิเลก็ตรอนประกอบดว้ย 
1.1 ไส้หลอด (Filament) หรือ Heater 
1.2 แคโทด (Cathode) 

2. ส่วนบงัคบัและส่วนเร่งอิเลก็ตรอนประกอบดว้ย 
2.1 คอนโทรล กริด (Control Grid) หรือเรียกว่า กริด 1 
2.2 สกรีน กริด (Screen Grid) หรือเรียกว่า กริด 2 
2.3 โฟกสั กริด (Focus Grid) หรือเรียกว่า กริด 3 
2.4 แอโนด (Anode) 

3. ส่วนรับอิเลก็ตรอน ไดแ้ก่ จอภาพ 
1. ส่วนปล่อยอิเลก็ตรอน ส่วนปล่อยอิเลก็ตรอนจะประกอบดว้ย 

1.1 ไส้หลอด (Filament) ตัวย่อ คือ F หรือฮีตเตอร์ (Heater) ตัวย่อ คือ H ไส้หลอดจะต้องหา
แรงดนัไฟฟ้ามาต่อเขา้ที�ไส้หลอด คลา้ยกบัหลอดไฟทั�วๆ ไป เมื�อมีแรงดนัไฟฟ้ามาป้อนใหไ้ส้หลอด ไส้หลอดก็
จะติด ไสห้ลอดใชแ้รงดนัไฟตํ�ามากประมาณ 6 โวลต ์ถึง 12 โวลต ์จะมองเห็นแสงสว่างนอ้ยมาก ไส้หลอดจะขด
เป็นเกลียวโดยมีกระบอกของแคโทดครอบเอาไว ้

ไส้หลอดมี 2 ขา เพื�อนาํแรงไฟมาป้อนให ้เมื�อมีแรงดนัไฟฟ้ามาป้อนให ้6 โวลต ์ถึง 12 โวลต ์แลว้แต่
ชนิดของหลอด ไสห้ลอดกจ็ะติดแต่สว่างนอ้ยมาก 

 
 



1.2 แคโทด (Cathode) แคโทดจะเป็นส่วนใกลก้บัไส้หลอด เมื�อไส้หลอดร้อนความร้อนในไส้หลอดจะ
กระจายสู่แคโทด เมื�อแคโทดร้อนถึงระดบัหนึ�งจะทาํหนา้ที�ปล่อยอิเลก็ตรอนออกมา อิเลก็ตรอนจะมีศกัยเ์ป็นลบ 

(−)  
2. ส่วนบงัคบัและส่วนเร่งอิเลก็ตรอน 

อิเลก็ตรอนมีศกัยเ์ป็นลบ (−) เมื�อหลดุจากแคโทดไปแลว้จะถูกบงัคบัใหไ้หลมากหรือนอ้ยได ้
2.1 คอนโทรล กริด (Control Grid) หรือเรียกว่า กริด 1 จะวางอยูร่ะหว่างแคโทดกบักริด 2 

การทาํงาน อิเล็กตรอนศกัยเ์ป็นลบ ถา้อยากไดอิ้เล็กตรอนไหลผ่านช่องว่างของกริดมากหรือนอ้ย 
โดยป้อนแรงดนัไฟลบใหก้บักริดมากหรือนอ้ยเช่นกนั 

1. ป้อนแรงดนัไฟกริดใหไ้ฟลบนอ้ย กริดก็มีอาํนาจบงัคบัอิเล็กตรอนตํ�า ทาํใหอิ้เลก็ตรอนไหลผ่า
นกริดไดม้าก 

2. ป้อนแรงดนัไฟลบใหก้บักริดมากขึ'น กริดมีอาํนาจบงัคบัอิเลก็ตรอนมาก ทาํใหอิ้เลก็ตรอนผ่านก
ริดไดน้อ้ย 

เนื�องจากปัจจุบนัการควบคุมการไหลของอิเลก็ตรอนมากหรือนอ้ย วงจรจะถูกออกแบบไวที้�แคโทด
ไดเ้ลย คือ แคโทรจะมีวงจรควบคุมการไหลเวียนของอิเลก็ตรอน ไดแ้ก่ ไบรท์เนส (Brightness) วงจรไบรทเ์นส
จะควบคุมใหอิ้เลก็ตรอนไหลไปสู่หลอดภาพไดม้ากหรือนอ้ยก็ได ้จะเกิดเหตุการณ์ปรากฏที�หลอดภาพคือ 

1) อิเลก็ตรอนวิ�งไปสู่จอภาพไดม้าก จอภาพสว่างมาก 
2) อิเลก็ตรอนวิ�งไปสู่จอภาพไดน้อ้ย จอภาพสวา่งนอ้ย 
3) ถา้ไม่มีอิเลก็ตรอนไปสู่จอภาพเลย จอภาพจะมืด 
การควบคุมจะถูกดาํเนินการโดยแคโทดเลย ดงันั'น กริด 1 จึงไม่ถูกใชง้าน นั�นจะต่อลงกราวด ์

2.2 สกรีนกริด (Screen Grid) 
สกรีนกริดหรือกริด 2 เนื�องจากไส้หลอดและแคโทดจะอยู่ห่างจากจอภาพมาก อิเลก็ตรอนอาจจะไป

ไม่ถึงจอหลอดภาพ หรือจาํนวนอิเล็กตรอนไปถึงหลอดภาพไดน้อ้ย ส่วนอิเลก็ตรอนที�ผ่านกริด 1 ไปแลว้ จึงตอ้ง
หาส่วนมาเร่งอิเล็กตรอนใหวิ้�งไปสู่หลอดภาพไดเ้ร็วขึ'น นั�นคือส่วนของกริด 2 จะตอ้งหาแรงดนัมาป้อนเพื�อเร่ง
อิเลก็ตรอนวิ�งไปสู่หลอดภาพ ดงันั'นในส่วนของกริด 2 จะตอ้งหาแรงดนัของไฟบวก (+) มาป้อนให ้

2.3 โพกสั กริด (Focus Grid) 
โฟกสั กริด หรือกริด 3 จะอยูต่่อจากกริด 2 
โฟกสั กริด คือ กริดปรับโฟกสับงัคบัใหภ้าพคมชดัมากที�สุดคลา้ยๆ กบัปรับโฟกสัของกอ้งถ่ายรูป 

แรงดนัไฟที�มาป้อนจะตอ้งปรับค่าได ้อยูร่ะหว่าง 0 – 300 โวลต ์
2.4 แอโนด (Anode) 

แอโนด คือ ส่วนดึงอิเลก็ตรอนใหวิ้�งกระทบสู่จอภาพ แอโนดจะมีแรงไฟสูงมาก เรียกว่า “ไฮโวลต”์ 
การใชแ้รงดนัไฟบวก 5 กิโลโวลต ์ถึง 10 กิโลโวลต ์(5-10 kV) จะขึ'นอยู่กบัขนาดของจอภาพ ถา้จอภาพเลก็ก็ใช้
แรงดนัไฟตํ�า แต่ถา้หลอดภาพใหญ่ก็ใชแ้รงดนัไฟสูงขึ'น 



3. จอภาพ 
จอภาพขาว – ดาํจะมีส่วนประกอบของสารเรืองแสงหรือสารฟอสเฟอร์ เมื�อมีลาํอิเลก็ตรอนมากระทบ

สารเขา้ก็จะเกิดการเรืองแสง เป็นแสงที�หนา้จอโทรทศัน์ตรงจุดกึ�งกลางจอ ถา้ตอ้งการให้จุดกึ�งกลางจอกระจายทั'ง 
4 ดา้นของจอภาพ จะตอ้งเอาอาํนาจแม่เหลก็ของภาพเวอร์ติคอลและฮอริซอนทอลมาดึงออกทั'ง 4 ดา้น จึงเป็น
เป็นแสงสวา่งทั�วทั'ง 4 ดา้นของหลอดภาพ 

ก. อิเลก็ตรอนวิ�งไปชนจอภาพจะเกิดจุดกลางจอภาพ 
ข. เมื�อมีอาํนาจแม่เหล็กที�วางเวอร์ติคอลและฮอริซอนทอล จะเกิดการสแกนของลาํอิเล็กตรอนเต็ม

จอภาพทั'ง 4 ดา้น 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิตั)ิ   
1. แบบฝึกหัดหน่วยที� 2 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั1นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั1นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

N.  ขั1นนําเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผูส้อนชี'แจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์

การเรียนประจาํหน่วยที� 2 เรื�อง ความรู้เบื'องต้น
เกี�ยวกบัโทรทศัน์ขาว-ดาํ 

2. ผูส้อนให้ผู ้เรียนอ่านและทําความเข้าใจ
สาระสาํคญัหน่วยที� 2 
 
2.  ขั1นให้ความรู้ (210 นาที) 

1. ผูส้อนเปิด PowerPoint หน่วยที� 2 เรื�อง 
ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 

2. ผูส้อนอธิบายเนื'อหาในหน่วยเรียนที�  2 
เรื�อง ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ  

N.  ขั1นนําเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผู ้เ รียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเ รียนและ

จุดประสงค์การเรียนประจาํหน่วยที�  2 เรื� อง ความรู้
เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศัน์ขาว-ดาํ 

2. ผูเ้รียนอ่านและทําความเข้าใจสาระสําคัญ
หน่วยที� 2 

 
2.  ขั1นให้ความรู้ (210 นาที ) 

1. ผูเ้รียนศึกษา PowerPoint หน่วยที� 2 เรื� อง 
ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 

2. ผูเ้รียนฟังผูส้อนอธิบายเนื'อหาในหน่วยเรียน
ที� 2 เรื�อง ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั1นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั1นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ขั1นประยุกต์ใช้ ( 30 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 2 
 

Q.  ขั1นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) 
1. ผูส้อนทบทวนความเข้าใจและสรุปเนื' อหา

เพื�อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
 

 

 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที) 1-7) 

 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ขั1นประยุกต์ใช้ ( 30 นาที ) 
1. ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 2 
 

Q.  ขั1นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) 
1. ผูเ้รียนฟังผูส้อนทบทวนความเข้าใจและสรุป

เนื'อหา 
 
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที) 1-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานที�มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. เอกสารหน่วยที� 2 เรื�อง ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 
 

ขณะเรียน 

-  
 

หลงัเรียน 
1. แบบฝึกหดัหน่วยที� 2 
 

 

ผลงาน/ชิ1นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 
- แบบฝึกหดัหน่วยที� 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื�อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 
 สื�อสิ�งพิมพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื)องรับโทรทัศน์ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ที� 1-6) 

2. แบบฝึกหดัหน่วยที� 2 ใชข้ั'นประยุกตใ์ช ้ขอ้ 1 
 

 
 
 
 สื�อโสตทัศน์ (ถ้าม)ี 

1. เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. งานนาํเสนอ 

 
         
สื�อของจริง 
 

1. โทรทศัน์ขาวดาํ 

2. โทรทศัน์สี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 
    นอกสถานศึกษา 

ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถิ�น 
 
 
 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวิชาอื�น 
 

1. บูรณาการกบัวิชาภาษาไทย การแสดงความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 
2. บูรณาการกบัวิชาการงานอาชีพ การพฒันาหลอดภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน 
-  

 
ขณะเรียน 

     
 

หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยที� 2 

 
 

ผลงาน/ชิ1นงาน/ผลสําเร็จของผู้เรียน  
1. แบบฝึกหดัหน่วยที� 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที�พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบั ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 
1. วิเคราะห์และตีความหมาย 
2. สาธิตพร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
4. ประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
แสดงความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันข์าว-ดาํ 
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 
จากการเรียนเรื�อง ความรู้เบื'องตน้เกี�ยวกบัโทรทศัน์ขาว-ดาํ ผูเ้รียนจะมีความรู้เกี�ยวกบั ลกัษณะการ

มองเห็นของภาพ องคป์ระกอบของภาพ การสแกน การหกัเหของลาํอิเลก็ตรอน และหลอดภาพโทรทศัน์ขาว-
ดาํ  ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ที�ไดร้ับไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยนาํความรู้ไปพฒันาหลอดภาพโทรทศัน์
ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 1  บอกองคป์ระกอบของภาพได ้

1. วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ                                                                                                           
2. เครื�องมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   บอกองคป์ระกอบของภาพได ้ จะได ้ 1  คะแนน    
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 2  อธิบายหลกัการสแกนได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                        :    แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    อธิบายหลกัการสแกนได ้ จะได ้ 1  คะแนน    
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 3   จาํแนกลกัษณะของการมองเห็นภาพได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    จาํแนกลกัษณะของการมองเห็นภาพได ้ จะได ้ 1  คะแนน  
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 4  เปรียบเทียบการหกัเหของลาํอิเลก็ตรอนได ้
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ 
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ 
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   เปรียบเทียบการหกัเหของลาํอิเลก็ตรอนได ้ จะได ้ 1 คะแนน  
  

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 5   ซ่อมประกอบหลอดภาพตามโครงสร้างได ้
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   ซ่อมประกอบหลอดภาพตามโครงสร้างได ้ จะได ้ 3  คะแนน   
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 6   พฒันาหลอดภาพได ้
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   พฒันาหลอดภาพไดจ้ะได ้ 2  คะแนน   
 
 



• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 7  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
1. วิธีการประเมิน             :    ทดสอบ 
2. เครื�องมือ                      :    แบบทดสอบ 
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน    :    มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จะได ้ 1  
คะแนน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกหัดบทที� 2 

คําชี1แจง จงทาํเครื�องหมาย (×) หนา้ขอ้ความที�ถูกตอ้ง 
1. เสน้สแกนจากซา้ยไปขวาเรียกเส้นอะไร 

ก. Trace 
ข. Retrace 
ค. Horizontal Line 
ง. ถูกทั'งขอ้ ก. และขอ้ ค. 

2. เสน้การสะบดักลบัเรียกว่าอะไร 
ก. Trace 
ข. Retrace 
ค. Horizontal Line 
ง. ถูกทั'งขอ้ ข. และขอ้ ค. 

3. เสน้สแกนที�มองเห็นคือเส้นใด 
ก. Trace 
ข. Retrace 
ค. Horizontal Line 
ง. ถูกทั'งขอ้ ก. และขอ้ ค. 

4. หลอดภาพชุดจ่ายอิเลก็ตรอนคือขอ้ใด 
ก. Control Grid 
ข. Screen Grid 
ค. Cathode 
ง. Heater 

5. หลอดภาพชุดเร่งอิเลก็ตรอนคือขอ้ใด 
ก. Control Grid 
ข. Screen Grid 
ค. Cathode 
ง. Heater 

 
 
 
 



6. หลอดภาพส่วนรับอิเลก็ตรอนคือขอ้ใด 
ก. Control Grid 
ข. Screen 
ค. Cathode 
ง. Heater 

7. ซิงโครไนซ์ สญัญาณบงัคบัใหเ้กิดเสน้สะบดักลบัทางแนวนอนคือขอ้ใด 
ก. Vert Sync 
ข. Vert Blank 
ค. Hor Sync 
ง. Hor Blank 

8. ซิงโครไนซ์ สญัญาณบงัคบัใหเ้กิดเสน้สะบดักลบักลางแนวตั'งคือขอ้ใด 
ก. Vert Blank 
ข. Vert Sync 
ค. Hor Blank 
ง. Hor Sync 

9. สัญญาณที�จาํใหเ้กิดกรองภาพดา้นซ้ายและขวามือคือขอ้ใด 
ก. Vert Blank 
ข. Vert Sync 
ค. Hor Blank 
ง. Hor Sync 

10. สัญญาณที�ทาํใหเ้กิดกรองภาพดา้นบนและล่างคือขอ้ใด 
ก. Vert Sync 
ข. Vert Blank 
ค. Hor Sync 
ง. Hor Blank 

 
 

 
 
 
 

 
 



แบบประเมนิผลการนําเสนอผลงาน 
ชื�อกลุ่ม……………………………………………ชั'น………………………หอ้ง........................... 

รายชื�อสมาชิก 

             1……………………………………เลขที�…….    2……………………………………เลขที�……. 
             3……………………………………เลขที�…….    4……………………………………เลขที�……. 

ที� รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เนื'อหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เกี�ยวกบัเนื'อหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการนาํเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุม่     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  นํ' าเสียง  ซึ� งทาํให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  เนื'อหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระสาํคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค ์
 2  คะแนน    =  สาระสาํคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระสาํคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการนาํเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนาํเสนอที�เหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคที�แปลกใหม่  ใชสื้�อและเทคโนโลยี     
                         ประกอบการ นาํเสนอที�น่าสนใจ  นาํวสัดุในทอ้งถิ�นมาประยกุต์ใชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
2 คะแนน     =  มีเทคนิคการนาํเสนอที�แปลกใหม่  ใชสื้�อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอที�น่าสน ใจ  แต่  
                          ขาดการประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถิ�น         

                1  คะแนน     =   เทคนิคการนาํเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุม่ 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 



แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

ชื�อกลุ่ม……………………………………………ชั'น………………………หอ้ง........................... 

รายชื�อสมาชิก 

 1……………………………………เลขที�…….       2……………………………………เลขที�……. 

 3……………………………………เลขที�…….       4……………………………………เลขที�……. 

ที� รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ที�รับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัที�…………เดือน……………………..พ.ศ………….. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 
2.  การมอบหมายหนา้ที�รับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ั�วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานที�  สื�อ /  
                       อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ั�วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื�อ / อุปกรณไ์วอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                        การจดัเตรียมสถานที� 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั�วถึงและมีสื�อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบตัิหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที�กาํหนด 
 2  คะแนน  =  ทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย แตช่า้กว่าเวลาที�กาํหนด 
 1  คะแนน  =  ทาํงานไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไมป่รับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน  
                  3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไมป่รับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 

 



 

บันทึกหลงัการสอน 
หน่วยที� 2 เรื�อง ความรู้เบื1องต้นเกี�ยวกบัโทรทศัน์ขาว-ดาํ 

 
 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

1. เนื'อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2. สามารถนาํไปใชป้ฏิบติัการสอนไดค้รบตามกระบวนการเรียนการสอน 
3. สื�อการสอนเหมาะสมดี 

 
 

ผลการเรียนของนักเรียน 

4. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้  เขา้ใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคาํถามในกลุ่ม และร่วมกนั
ปฏิบติัใบงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

5. นกัศึกษากระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทาํงานกลุ่มเพื�อใหง้านสาํเร็จทนัเวลาที�กาํหนด 
 
 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเนื'อหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื'อหาการสอนทาํให้ผูส้อนสอนไดอ้ย่างมั�นใจ  
3.  สอนไดท้นัตามเวลาที�กาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



           แผนการสอน/แผนการเรียนรู้ภาคทฤษฎ ี

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที�  3 

ชื�อวิชา เครื�องรับโทรทศัน ์
 

สอนสัปดาห์ที�  3 

ชื�อหน่วย  ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศัน์สี คาบรวม  5 

ชื�อเรื�อง   ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศัน์สี จาํนวนคาบ 5 
 

หัวข้อเรื�อง 
1. ความสามารถในการมองเห็นภาพเป็นสีสนัต่างๆ 
2. ยา่นความถี�แสงและความยาวคลื�น 
3. หลกัการผสมสี 
4. กลอ้งถ่ายโทรทศัน์สี 
5. สัดส่วนการผสมแสงสี 
6. เครื�องส่งโทรทศัน์สีระบบพีเอแอล (PAL) 

 

สาระสําคญั 
การที�คนเราสามารถมองเห็นภาพเป็นสีสันต่างๆ ย่อมจะมีความสดชื�อกว่าการมองเห็นภาพเป็นขาว-ดาํ 

ความสามารถของโทรทศันที์�ประสบความสาํเร็จในการสร้างเครื�องส่งเครื�องโทรทศัน์ขาว-ดาํ ไดพ้ยายามพฒันา
และปรับปรุงคิดคน้ระบบการส่งโทรทศัน์สี เพื�อใหผู้ช้มไดเ้ห็นภาพที�สดสวยเหมือนธรรมชาติ แมว้่าโทรทศัน์สี
มีขัBนตอนที�สลบัซับซอ้นมาก แต่ความพยายามของมนุษยก์็ประสบความสาํเร็จสามารถสร้างเครื�องส่งโทรทศัน์
สีและเครื�องรับโทรทศัน์สี ทาํใหเ้ราไดเ้ห็นภาพสีสันต่างๆ เหมือนธรรมชาติมากที�สุดในปัจจุบนั 

 

สมรรถนะอาชีพประจาํหน่วย  
แสดงความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ 

 
 
 
 
 
 



จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

• จุดประสงค์ทั�วไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง  

1. เพื�อให้มีความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ (ด้านความรู้)   
2. เพื�อให้มีทกัษะในการใชห้ลกัการผสมสี การซ่อมประกอบเครื�องโทรทศันสี์ (ด้านทักษะ) 
3. เพื�อให้มีเจตคติที�ดีนาํเครื�องส่งโทรทศัน์สีระบบพีเอแอลไปพฒันาต่อ (ด้านเจตคติ) 

 

• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. อธิบายเกี�ยวกบัยา่นความถี�แสงและความยาวคลื�นได ้(ดา้นความรู้) 
2. อธิบายหลกัการทาํงานของกลอ้งโทรทศัน์สีได ้(ดา้นความรู้) 
3. หาสัดส่วนการผสมสีไดถู้กตอ้ง (ดา้นความรู้) 
4. มองเห็นภาพเป็นสีสันต่างๆ (ดา้นทกัษะ) 
5. ใชห้ลกัการผสมสีไดถู้กตอ้ง (ดา้นทกัษะ) 
6. พฒันาเครื�องส่งโทรทศัน์สีระบบพีเอแอลได ้(ดา้นเจตคติ) 
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (ดา้นคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เนื1อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
• ด้านความรู้ (ทฤษฎ)ี 

3.1 ความสามารถในการมองเห็นภาพเป็นสีสันต่างๆ 
ความสามารถของดวงตามนุษยที์�สามารถมองเห็นภาพเป็นสีสันต่างๆ จะมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

ความรู้สึกดา้นส่องสว่าง (Brightness) ดา้นสีสัน (Hue) และดา้นความเขม้ (Saturation) 
1. ความส่องสว่าง หมายถึง ปริมาณของแสงสว่างที�สะท้อนเข้าสู่ดวงตามีความสว่างไม่เท่ากัน จึง

มองเห็นเป็นภาพ เช่น ภาพคน จะมีความส่องสว่างที�แตกต่างกนั ส่วนที�เป็นผลหรือคิBว จะมีความส่องสว่างนอ้ย 
จึงเป็นเป็นส่วนสีดาํ ส่วนที�เป็นดวงตาหรือฟัน จะมีความส่องสว่างมากขึBน จะมองเห็นเป็นสีขาว แมแ้ต่การมองดู
สีสันต่างๆ ก็จะมีความส่องสว่างที�แตกต่างกนั เช่น แสงสีแดงและสีเหลือง จะสวา่งมากกวา่สีนํB าเงิน เป็นตน้ 

2. สีสัน เป็นความรู้สึกบอกไดว่าวตัถุที�กาํลงัมองดูนัBนเป็นสีอะไร เช่น วตัถุนัBนเป็นสีแดง เขียว เหลือง 
การที�มองเห็นภาพหรือวตัถุเป็นสีสันต่างๆ สะทอ้นเขา้ตา เมื�อมองเห็นวสัดุเป็นสีอะไรก็จะรายงานไปใหส้มอง
ตดัสินว่าวสัดุนัBนเป็นสีอะไร ดงันัBน ความสามารถของดวงตามองเห็นเป็นสีอะไรต่างๆ นัBนขึBนอยู่กบัวสัดุนัBน
สะทอ้นสีอะไรมาสู่ดวงตา 

3. ความเขม้ เป็นความสามารถบอกถึงรายละเอียดของการมองเห็น เช่น เห็นวตัถุเป็นสีแดง แดงเขม้ แดง
เจือจาง หมายถึง จากการที�ดวงตามองเห็นเป็นสีอะไรไดแ้ลว้ยงัสามารถตดัสินถึงรายละเอียดของสีที�มองเห็นได้
เด่นชดัยิ�งขึBนกว่าสีนัBน ๆ มีความเขม้มากหรือนอ้ยเพียงใด 
3.2 ย่านความถี�แสงและความยาวคลื�น 

ยา่นความถี�แสงและความยาวคลื�น 
สีที�เกิดขึBนตามธรรมชาติหรือจากการที�มนุษยส์ร้างขึBนจะมีทัBงแสงสีที�มองเห็นและมองไม่เห็นคลื�นแสงที�

สามารถมองเห็นจะอยู่ระหว่างรังสีอินฟราเรด (Infrared) กับรังสีอลัตราไวโอเลต (Ultraviolet) ส่วนที�อยู่
นอกเหนือจากนีB จะมองไม่เห็น แสดงทัBงหมายต่างก็เป็นพลงัแม่เหล็กไฟฟ้า คือ มีลกัษณะเป็นคลื�นความถี� และ
ความยาวคลื�นแต่ละสีจะไม่เท่ากนั 

ผูค้น้พบวิธีการแยกสี คือ เซอร์ไอแซก นิวตนั (Sir Isaac Newton) คน้พบวิธีการแยกสีแสงโดยใชแ้ท่ง
แกว้สามเหลี�ยมหรือปริซึม (Prism) ทาํการแยกลาํแสงจากดวงอาทิตย ์ทาํให้เกิดการหักเหแต่ละแสงอย่างเป็น
ระบบ เพราะความถี�ของแสงแต่ละแสงมีความถี�และความยาวคลื�นไม่เท่ากนั 

- สีม่วง (Violet) มีความคลื�นประมาณ 400-450 มิลลิไมครอนหรือนาโนเมตร 
- สีนํB าเงิน (Blue) มีความคลื�นประมาณ 450-500 มิลลิไมครอนหรือนาโนเมตร 
- สีเขียว (Green) มีความคลื�นประมาณ 500-570 มิลลิไมครอนหรือนาโนเมตร 
- สีเหลือง (Yellow) มีความคลื�นประมาณ 570-590 มิลลิไมครอนหรือนาโนเมตร 
- สีส้ม (Orange) มีความคลื�นประมาณ 590-610 มิลลิไมครอนหรือนาโนเมตร 
- สีแดง (Red)  มีความคลื�นประมาณ 610-700 มิลลิไมครอนหรือนาโนเมตร 

 



แสงที�มนุษยส์ามารถมองเห็นไดเ้พราะมีความถี�และความยาวคลื�นที�เหมาะสม สามารถแยกออกไดว้่าเป็น
สีอะไรบา้ง ตามรูปตวัเลขที�บอกค่าความยาวคลื�นที�บอกเป็นตวัเลขนัBนเป็นเพียงค่าประมาณเท่านัBน 

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตแสงที�มีความยาวคลื�นหรือความถี�ทัBงช่วงที�สายตามองเห็นและมองไม่เห็น 
สังเกตว่าแสงสีในช่วงที�มองเห็นได ้(Visible Ray) เป็นช่วงแคบๆ เมื�อเทียบกบัรังสีอื�นที�มองไม่เห็น แสงที�มองไม่
เห็นสามารถทาํงานไดเ้ป็นประโยชน์ เช่น ใชท้าํเป็นรีโมตคอนโทรลหรือสวิตชด์ว้ยแสง 
3.3 หลกัการผสมสี 

หลกัการผสม 
หลกัการผสมสี คือ การนาํเอาแม่สี (Primary Colour) เพียง 2 สี หรือ 3 สี ผสมเขา้ดว้ยกนั จะก่อใหเ้กิดสี

ต่างๆ มากมาย หลกัการผสมสีจะมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ แบบ Additive และแบบ Subtractive 
1. การผสมแบบแอดดิทีฟ (Additive) 

การผสมลกัษณะไดสี้ที�เจือจางกว่าเดิม แม่สีจะประกอบดว้ย สีแดง สีเขียว และสีนํB าเงิน การผสมสี
ลกัษณะนีBจะนาํไปใชใ้นกิจการโทรทศัน ์

ไพมารี คลัเลอร์ (primary Colour) คือ แม่สี จะประกอบดว้ย สีแดง (Red = R) สีเขียว (Green = G) 
และสีนํBาเงิน (Blue = B)  

แดง (R) + เขียว (G)   = เหลือง (Yellow) 
เขียว (G) + นํBาเงิน (B)  = สีเขียวนํBาเงินหรือสีเขียวฟ้า (Cyan) 
นํBาเงิน (B) + แดง (R)   = สีม่วง (Magenta) 
แดง (R) + เขียว (G) + นํBาเงิน (B) = สีขาว (White) 
ลกัษณะการผสมสีแบบนีB  เมื�อนาํแม่สีทัBงสามมาผสมกนัเขา้ในอตัราที�เหมาะสมจะไดเ้ป็นสีขาว 

วิธีการทดลอง เตรียมฉากสีขาวและแหล่งของแม่สีที�เป็นแสง คือ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีนํBาเงิน นาํสีทัBง
สามมาบงัคบัใหต้ดักนัทาํมุมอยา่งเหมาะสม จะพบว่าส่วนกลางระหวา่งจุดตดัทัBง 3 สีไดเ้ป็นสีขาว 

2. การผสมแบบซบัแทร็กทีฟ (Subtractive) 
การผสมที�ไดเ้ขม้ขน้กว่าเดิม การผสมลกัษณะนีB จะใชใ้นการวาดเขียนหรือในการพิมพ ์แม่สีมี 3 สี 

ประกอบดว้ย สีแดง สีเหลือง สีนํBาเงิน 
เมื�อนาํมาผสมกนัจะไดด้งันีB   แดง + เหลือง =  แดงเหลือง 
 แดง + นํBาเงิน =  สีม่วง 
 เหลือง + นํBาเงิน =  เขียว 
 ถา้นาํทัBง 3 ผสมกนัจะไดเ้ป็นสีดาํ 

3.4 กล้องถ่ายโทรทัศน์สี 
กลอ้งถ่ายภาพโทรทศันสี์หลกัการคือ ภาพหรือวสัดุใดๆ ก็ตามที�มีแสง กลอ้งถ่ายภาพจะทาํหนา้ที�เปลี�ยน

จากภาพมาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าของภาพ เรียกวา่ วิดีโอ ซิกแนล (Video Signal) นั�นคือ เกิดไดจ้ากภาพหรือแสง
มากระทบวตัถุที�ไวต่อแสงในหลอดถ่ายภาพ เช่น ซีเซียม (Cesium) วตัถุเหล่านีB มีคุณสมบติัคือ เมื�อแสงมาตก



กระทบในส่วนนีB เองที�เรียกวา่ สัญญาณทางไฟฟ้าของภาพ 
กลอ้งถ่ายภาพโทรทศัน์สีก็เช่นเดียวกนั เพียงแต่ในแต่ละกลอ้งประกอบดว้ยกลอ้งเล็กๆ อีก 3 กลอ้ง 

กลอ้งที� 1 จะรับสญัญาณสีแดง กลอ้งที� 2 จะรับสญัญาณสีนํBาเงิน กลอ้งที� 3 จะรับสัญญาณสีเขียว วิธีการแยกสีสัน
ต่างๆ ใหแ้ต่ละกลอ้งรับสญัญาณสีนัBนๆ โดยวิธีการใชก้ระจกรองสี (Dichromic mirror) จะกรองสีสันต่างๆ ใหแ้ม่
สีแต่ละกลอ้งว่าภาพที�ไดรั้บนัBนจะสะทอ้นใหก้ลอ้งแม่สีอะไร เช่น ภาพถ่ายเป็นสีแดง กระจกกรองสีสะทอ้นให้
กลอ้งสีแดงทาํงานแต่ถา้ภาพมีสีสันหลายๆ สี กระจกกรองสีก็จะกระจายการสะทอ้นให้กลอ้งแต่ละสีทาํงาน 
จากนัBนจะนาํเอาสัญญาณทางไฟฟ้าจากวงจรกระจายอิเลก็ตรอนมาประสมประสานกนั ทาํใหภ้าพที�ไดค้รบสีสัน
หลายๆ สี 

การทาํงานของกลอ้งโทรทศัน์สี 
แสงสีสันต่างๆ จะผ่านเลนส์ (Lens) เขา้สู่ส่วนกรองแสง (filter) จึงเขา้สู่ปริซึม (Prism) เพื�อทาํการแยก

แสงสีสันต่างๆ ออกเป็นแม่สี คือ สีแดง สีเขียว และนํBาเงิน ตามอตัราส่วนหรือเปอร์เซ็นตข์องสีที�ได ้ให้กบัหลอด
ถ่ายภาพสีแดง หลอดถ่ายภาพสีเขียว หลอดถ่ายภาพสีนํB าเงินสัญญาณที�ออกมาจากหลอดภาพแลว้ส่งแม่สีทัBงสาม 
เขา้ภาคปรีแอมป์ (Pre-Amp) เพื�อปรับขนาดของสัญญาณ และเขา้สู่กระบวนการปรับแต่งสัญญาณ ภาพโดย
โปรเซสเซอร์ (Processing PR) ในขณะเดียวกนัจะมีการนาํสญัญาณซิงค ์(Sync) เขา้ไปควบคุมทุกกระบวนการใน
การปรับแต่ง เมื�อสัญญาณซิงคแ์ละสัญญาณเบิร์สต์ (Sync burst) เป็นสัญญาณภาพที�สมบูรณ์ เรียกว่า VBS = 
Video + Burst + Sync 

ดงันัBน สญัญาณหลกัที�เป็นเอาตพุ์ต (out put) จะประกอบดว้ย 
- สัญญาณขาว – ดาํ (y) 
- สัญญาณแม่สีนํBาเงิน (B – y) 
- สัญญาณแม่สีแดง (R – y) 
- จะพบวา่ไม่มีสญัญาณแม่สีเขียว (G – y) 
1. เลนส์ (Lens) 

ทาํหน้าที�เช่นเดียวกบัดวงตาของมนุษยเ์พื�อที�จะรับแสงผ่านเขา้มาสู่กลอ้ง โดยทั�วไปแลว้แสงที�ผ่าน
เลนส์จะเกิดการสูญเสียที�ตวัเลนส์ประมาณ 10% เลนส์มีหลายชนิดใหเ้ลือกตามความเหมาะสม เช่น 

- Normal Lens ใหภ้าพใกลเ้คียงกบัดวงตามนุษย ์
- Telphoto Lens  เป็นเลนส์ที�มีประสิทธิภาพสูง ส่วนมากกลอ้งถ่ายจะใชเ้ลนส์ประเภทนีB  

2. ฟิลเตอร์ (Filter) 
ฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองแสง ปกติแสงทั�วไปที�อุณหภูมิสี (Colour Temperature) และความสว่าง

ต่างกนั ถา้ไม่มีฟิลเตอร์ปัญหาจะเกิดจากภาพไมเ่ป็นธรรมชาติ ฟิลเตอร์มี 2 ชนิด 
- ฟิลเตอร์แก้สี แสงสว่างจะมีอุณหภูมิของสีไม่เท่ากัน พบว่าแสงสว่างที�ใช้อุณหภูมิที�ต ํ� ากว่า

อุณหภูมิที�กลอ้งตอ้งการ ดงันัBน ฟิลเตอร์แกสี้คือ ช่วยปรับใหอุ้ณหภูมิของสีของแสงสว่างใหใ้กลเ้คียงกบัอุณหภูมิ
ของกลอ้งตอ้งการ 



- ฟิลเตอร์ตดัแสง (Neutral Desity Filty) คือ ฟิลเตอร์ตดัหรือลดใหแ้สงสวา้งผ่านเขา้กลอ้งนอ้ยลง
โดยไม่เปลี�ยนคุณลกัษณะของสี 

3. ระบบแยกแสง 
เป็นระบบแยกแสงแดง (R) เขียว (G) นํB าเงิน (B) เพื�อส่งเขา้หลอดถ่ายภาพ จะมี 3 กลอ้ง คือ กลอ้งสี

แดง (R) จะรับเฉพาะสีแดง (R) ฯลฯ มีใช ้2 ระบบ คือ 
3.1 ระบบกระจกไดโครอิค (Dichroic Mirror) 

หมายถึง เมื�อสีสันผ่านกระจก กระจกเป็นตวัแยกสีสันออกจากกัน โดยจะแยกแม่สีแดง ส่งให้
กลอ้งสีแดง แม่สีเขียวจะส่งใหก้ลอ้งสีเขียว และแม่สีนํBาเงินจะส่งให้กลอ้งสีนํBาเงิน 

กระจกหมายเลข 1 สะทอ้นสีเขียว ส่งใหก้ลอ้งสีเขียว 
กระจกหมายเลข 2 สะทอ้นสีนํBาเงิน ส่งใหก้ลอ้งสีนํB าเงิน 
กระจกหมายเลข 3 สะทอ้นสีแดง ส่งให้กลอ้งสีแดง 

3.2  ระบบปริซึม (Prism) 
ระบบแยกแสงนีB ดีกว่าระบบกระจก การสูญเสียของแสงน้อยลงและเป็นที�นิยมใชใ้นปัจจุบัน 

โดยสีสันต่างๆ ที�ผ่านเขา้มาสู่ปริซึม ปริซึมจะทาํการแยกให้สีนํB าเงิน ส่งให้กลอ้งสีนํB าเงิน และแยกสีเขียว ส่งให้
กลอ้งสีเขียว เป็นตน้ 

4. หลอดถ่ายภาพ (Cameram Pickup Tube) 
เป็นส่วนที�สําคญัขององคป์ระกอบทัBงหมด คือ จะทาํการเปลี�ยนภาพสีสันต่างๆ ให้เป็นสัญญาณทาง

ไฟฟ้าของภาพ เรียกวา่ “วิดีโอ ซิกแนล” (Video Signal) หลอดภาพมีหลายชนิดแต่ละชนิดก็จะพฒันาคุณภาพไดดี้
ยิ�งขึBนเรื�อยๆ แต่จะพฒันาอยา่งไรกจ็ะมีทัBงส่วนดีส่วนเสียที�ใกลเ้คียงกนั และโครงสร้างภายในหลอดภาพก็คลา้ยๆ 
กนั หลอดถ่ายภาพจะมีชนิดต่างๆ คือ 

- วิดีคอน (Videocon) 
- พลมับิคอน (Plumbicon) 

5. วงจรหลกัของกลอ้ง 

• วงจรปรีแอมป์ ขยายสัญญาณ R-G-B ที�ไดม้าจากหลอดภาพถ่ายทัBงสาม 

• วงจรโปรเซสซิ�ง เป็นการแกไ้ขปรับปรุง ปรับแต่งสัญญาณ R-G-B ใหเ้หมาะสม 

• วงจรเมตริกซ์ รวมสญัญาณ R-G-B ใหเ้ปลี�ยนเป็นสัญญาณ 
1. สัญญาณขาว-ดาํ หรือลูมิแนนซ์ หรือ y 
2. สัญญาณสีหรือโครมิแนนซ์จะได ้2 สญัญาณเท่านัBน 

แม่สีแดง (R-y) แม่สีนํB าเงิน (B-y) จะไม่มี G-y (จะไปทาํที�เครื�องรับโทรทศัน)์ 

• วงจรซิงคเ์จนเนอเรเตอร์ เป็นวงจรกาํเนิดจุดเริ�มตน้สาํหรับใชส้แกน และจุดสิBนสุดการสแกนภาพ 
3.5 สัดส่วนการผสมแสงสี 

ในวิธีการของโทรทศัน์สญัญาณส่องสวา่ง (Luminance) หรือสัญญาณ Y จะเป็นส่วนหนึ�งที�จะชีBบอกของ



ความส่องสว่างของสีนัBนๆ ไม่ว่าจะเป็นการผสมสีจากแม่สี หรือผสมสีแสงที�เกิดขึBนใหม่ จากการทดลองเมื�อนาํ
หลอดไฟสีเขียว สีแดง สีนํB าเงิน การจะใหเ้ห็นเป็นสีขาวไดจ้ากสมการดงันีB  

 
 จากสมการเปรียบเทียบ Y หรือความถี�ส่องสวา่ง คือ สีขาวกิดจากากรรวมตวัของแสง 
 หลอดไฟสีแดง (R) 30 วตัต ์หรือความสวา่ง 30% 
 หลอดไฟสีนํBาเงิน (G) 59 วตัต ์หรือความสวา่ง 59% 
 หลอดไฟสีนํBาเงิน (R) 11 วตัต ์หรือความสวา่ง 11% 
 แสดงวา่ความเขม้ขน้ของแสงสีต่างๆ ทัBง 3 สีส่องสวา่งไม่เท่ากนัเป็นอตัราที�เหมาะสม ซึ� งจะไดเ้ป็นสีขาว 
ดงันัBน จะสามารถนาํไปหาค่าความส่องสวา่งและสีไดด้งันีB  
  Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B 
 หาค่า R – y = R – (0.30R + 0.59G + 0.11B) (1) 
  R – y = R – 0.30R – 0.59G – 0.11B 
  R – y = 0.70R – 0.59G – 0.11B (2) 
 หาค่า B – y = B – (0.30R + 0.59G + 0.11B) 
   = B – 0.30R + 0.59G + 0.11B 
  B – y = 0.89B – 0.59G – 0.30R (3) 
 หาค่า G – y = G – (0.59G + 0.30R + 0.11B) 
   = G – (0.59G – 0.30R – 0.11B) 
  G – y  = 0.41G – 0.30R – 0.11B (4) 
 การรับส่งโทรทศัน์สีจะตอ้งพิจารณานาํสัญญาณที�นาํไปใช ้คือ Y เป็นสัญญาณส่องสว่าง (Luminance) 
เกิดจากสัญญาณ R + G + B ในอตัราส่วนที�เหมาะสม 
 การสร้างสญัญาณสีจากภาพสี 
 ภาพที�ปรากฏอยู่ทั�วๆ ไป จะประกอบดว้ยสีสันต่างๆ มากมาย ส่วนที�กลอ้งถ่ายโทรทัศน์สีจะสร้าง
สัญญาณสีไม่ครบ แต่จะสร้างขึBนมาเพียง 3 สีเท่านัBน คือ สีแดง (R) สีเขียว (G) สีนํB าเงิน (B) ถา้ตอ้งการไดสี้อื�น
จะตอ้งนาํสัญญาณสีทัBงสาม ไปผสมกนั เมื�อนาํสัญญาณ R, G, B ผ่านวงจรเมตริกซ์ (Matrix) จะไดส้ัญญาณ y, B 
– y และ R – y และ R – y แต่จะไม่มี G – y 
3.6 เครื�องส่งโทรทศัน์สีระบบพีเอแอล (PAL) 

สัญญาณเอาต์พุตจากกลอ้งสีแดง (R) กลอ้งสีเขียว (G) และกลอ้งสีนํB าเงิน (B) ขัBนตอนต่อไปจะนาํ
สัญญาณทัBงสาม มาเขา้วงจรเมตริกซ์ (Matrix) จะก่อใหเ้กิดสัญญาณ 

1. สัญญาณภาพขาว-ดาํ ลูมิแนนซ์ (Luminance) หรือสัญญาณ Y 
2. สัญญาณสี โครมิแนนซ์ (Chrominance) ประกอบดว้ย 

- สญัญาณ R – Y 



- สญัญาณ B – Y 
สังเกตดูจะเห็นไดว้่าสัญญาณสีไม่มี G –y เป็นเพราะว่าถา้นาํสัญญาณ G –y มาดาํเนินดว้ยจะมี

ปัญหามาก เพราะขอบเขตการส่องสว่างสูงเมื�อเทียบกบัสีทัBงสอง (Y = .30R + .59G + .11B) จะเกิดการรบกวน
ระหวา่งสัญญาณสีต่อสญัญาณสีไดง่้าย 
 วิธีการดาํเนินดา้นสัญญาณขาว – ดาํ (Luminance หรือ Y) 

ในกระบวนการกาํเนินสัญญาณขาว – ดาํ คือ ไดจ้ากกลอ้งถ่ายสีแดง (R) สีเขียว (G) และสีนํB าเงิน (B) มา
ผา่นเขา้วงจรเมตริกซ์ (Matrix) จะไดส้ัญญาณภาพขาว – ดาํ ตามหลกัของโทรทศัน์ขาว – ดาํ ในส่วนของสัญญาณ
ขณะนีB ยงัไม่สมบูรณ์ จะต้องนําไปรวมกับสัญญาณควบคุม คือ สัญญาณซิงโครไนเซชั�นในหน่วยแอ็ดเดอร์ 
(Adder) 1 

เมตริกซ์ (Matrix) 
จะนาํสัญญาณจากกลอ้งถ่าย R – G – B มาเขา้วงจรเมตริกซ์ (Matrix) จะทาํใหเ้กิดสัญญาณภาพขาว-ดาํ 

หรือลูมิแนนซ์  (Luminance) หรือ Y ส่งเขา้หน่วยแอด็เดอร์ (Adder) 
ซิงโครไนเซชั�น (Synchonization) 
จะนาํเอาสัญญาณซิงโครไนเซชั�น  ประกอบดว้ย 
Hor Sync, Hor Blank Vert Synce, Vert blank Equlizing pulse 
หน่วยแอดเดอร์ (Adder) ที� 1 
จะนาํสัญญาณขาว – ดาํ และซิงโครไนเซชั�น มารวมกนัสัญญาณภาพขาว – ดาํ ก่อใหเ้กิดสัญญาณภาพที�

สมบูรณ์ เรียกวา่ คอมโพซิสต ์วิดีโอ ซิกแนล 
จากรูป ภาพนีB คือภาพที�สญัญาณขาว – ดาํ 1 เสน้ (1H) ใน 1 ภาพจะตอ้งมี 625 เส้น 
- ฮาร์ซิงค ์อยู่ระดบั 100% เป็นสัญญาณไปควบคุมการเส้นสะบดักลบัในแนวนอน 
- ฮาร์แบลง็กิBง อยูร่ะดบั 75% เป็นสัญญาณทาํใหเ้สน้สะบดักลบัจอจะมืด 
- สัญญาณภาพ เป็นองค์ประกอบของสัญญาณภาพ จะมีสัญญาณต่างระดบัเป็นระดบัของสัญญาณ

ภาพ โดยประมาณภาพระดบัต่างๆ ถูกกาํหนด 
ระดบัขาว – สุด ประมาณ 10 – 15% 
ระดบัเทา ประมาณ 40 – 50% 
ระดบัตํ�า – สุด 70% 

- เวอร์ซิงค ์เป็นสญัญาณไปควบคุมเสน้สะบดักลบัในแนวตัBง 
- เวอร์แบลง็กิBง เป็นสัญญาณทาํใหเ้สน้สะบดักลบัแนวตัBงมืด คือ มองไม่เห็นเสน้สะบดักลบั 
- อิควอไลซิงคพ์ลสั เป็นสัญญาณควบคุมการทาํงานของแนวตัBง 
- สัญญาณเวอร์ซิงค ์แบลง็กิBง และอิควอไลซิ�ง พลัส์ จะอยูต่่อจากเส้นสุดทา้ยของการสแกนในแนวตัBง 
วิธีการดาํเนินการดา้นสญัญาณสี (Chrominance) 
1. สร้างสญัญาณสี R – y และ B – y จะเห็นไดว้า่ไม่มี G – y เหตุผลไดอ้ธิบายเบืBองตน้ไวแ้ลว้ คือ 



สัญญาณ G – y จะตอ้งไปสร้างขึBนที�เครื�องรับโทรทศัน ์
2. สร้างคลื�นพาหะรอง (Sub-carrier) 4.43 MHz 
3. สร้างสญัญาณเบิร์สต ์(Burst) หรือสัญญาณซิงค ์(Sync) ของสีความถี� 4.43 MHz 
4. สร้างสวิตชิ�ง ซิกแนล 7.8 KHz 
5. วิธีการยมูอดูเลชั�น และวีมอดูเลชั�น 
ดีเลยไ์ลน ์(Delay line) 
ทาํหนา้ที�หน่วงสัญญาณให้ชา้ลง หมายความว่า สัญญาณอินพุตเขา้มาหน่วยดีเลยไ์ลน์ จะทาํสัญญาณให้

ชา้ลงจึงออกทางเอาต์พุต ที�ตอ้งหน่วงสัญญาณดา้นขาว – ดาํให้ช้าลง เพราะทางดา้นสีมีขัBนตอนการทาํงานที�
สลบัซับซ้อนมากย่อมจะใชเ้วลานาน หลกัการจะตอ้งนาํสัญญาณทัBงสองรวมกนัเพื�อให้สัญญาณทัBงสองพบกนั
พอดี จะตอ้งหน่วงทางดา้นขาว – ดาํไวก่้อนระยะหนึ�ง 

Adder ที� 3 
จะทาํการรวมสัญญาณจาก 2 แหล่ง 
1. สัญญาณขาว – ดาํ หรือลูมิแนนซ์ หรือสัญญาณ y โดยสัญญาณขาว – ดาํ จะผา่นการดาํเนินการดา้น

สัญญาณขาว – ดาํ เป็นสญัญาณภาพขาว – ดาํที�สมบูรณ์ เรียกวา่ คอมโพสิต วิดีโอซิกแนล 
2. สญัญาณสี หรือโครมิแนนซ์ โดยสัญญาณสีผา่นการดาํเนินการดา้นสัญญาณสีประกอบดว้ย 
- สญัญาณ B – y หรือสัญญาณ U 
- สญัญาณ R – y หรือสัญญาณ V 
สร้างสญัญาณสี R –y และ B – y  
จากกลอ้งถ่าย R – G และ B เมื�อเขา้สู่หน่วย Matrix แลว้จะก่อใหเ้กิดสัญญาณหลกัคือ 
- สญัญาณ B – y เรียกวา่ สญัญาณ U 
- สญัญาณ R – y เรียกวา่ สญัญาณ V 
จะเห็นไดว้า่ไม่มี G – y เมื�อไดส้ัญญาณ U และ V จะดาํเนินตามกรรมวิธีดา้นสีขัBนตอนต่อไป 
เมื�อดาํเนินการรวมสัญญาณขาว – ดาํ และสัญญาณสีไดแ้ลว้ ก็จะนาํไปขยายสัญญาณพร้อมส่งเขา้

เครื�องส่งเพื�อออกอากาศต่อไป 

 

• ด้านทกัษะ(ปฏบิตั)ิ   
1. แบบฝึกหัดหน่วยที� 3 

 

• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง   
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง) 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั1นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั1นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

A.  ขั1นนําเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผูส้อนชีBแจงหวัขอ้การเรียนและจุดประสงค์

การเรียนประจาํหน่วยที� 3 เรื�อง ความรู้เกี�ยวกับ
โทรทศัน์สี 

2. ผูส้อนให้ผู ้เรียนอ่านและทําความเข้าใจ
สาระสาํคญัหน่วยที� 3 
 
2.  ขั1นให้ความรู้ (210 นาที) 

1. ผูส้อนเปิด PowerPoint หน่วยที� 3 เรื�อง 
ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศัน์สี 

2. ผูส้อนอธิบายเนืBอหาในหน่วยเรียนที�  3 
เรื�อง ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์  

A.  ขั1นนําเข้าสู่บทเรียน  (15 นาที ) 
1. ผู ้เ รียนฟังผู ้สอนแจ้งหัวข้อการเ รียนและ

จุดประสงค์การเรียนประจาํหน่วยที�  3 เรื� อง ความรู้
เกี�ยวกบัโทรทศัน์สี 

2. ผูเ้รียนอ่านและทําความเข้าใจสาระสําคัญ
หน่วยที� 3 

 
2.  ขั1นให้ความรู้ (210 นาที ) 

1. ผูเ้รียนศึกษา PowerPoint หน่วยที� 3 เรื� อง 
ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ 

2. ผูเ้รียนฟังผูส้อนอธิบายเนืBอหาในหน่วยเรียน
ที� 3 เรื�อง ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั1นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั1นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
3.  ขั1นประยุกต์ใช้ ( 30 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 3 
 

C.  ขั1นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) 
1. ผูส้อนทบทวนความเข้าใจและสรุปเนืB อหา

เพื�อใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
 

 

 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที) 1-7) 

 

(รวม 300 นาที หรือ 5 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ขั1นประยุกต์ใช้ ( 30 นาที ) 
1. ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัหน่วยที� 3 
 

C.  ขั1นสรุปและประเมินผล ( 45 นาที ) 
1. ผูเ้รียนฟังผูส้อนทบทวนความเข้าใจและสรุป

เนืBอหา 
 
 
 

(บรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที) 1-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานที�มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

 
ก่อนเรียน  

1. เอกสารหน่วยที� 3 เรื�อง ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ 
 

ขณะเรียน 

-  
 

หลงัเรียน 
1. แบบฝึกหดัหน่วยที� 3 
 

 

ผลงาน/ชิ1นงาน/ความสําเร็จของผู้เรียน 
- แบบฝึกหดัหน่วยที� 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื�อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

 
 สื�อสิ�งพิมพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื)องรับโทรทัศน์ (ใชป้ระกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมขอ้ที� 1-6) 

2. แบบฝึกหดัหน่วยที� 3 ใชข้ัBนประยุกตใ์ช ้ขอ้ 1 
 

 
 
 
 สื�อโสตทัศน์ (ถ้าม)ี 

1. เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. งานนาํเสนอ 

 
         
สื�อของจริง 
 

1. โทรทศัน์ขาวดาํ 

2. โทรทศัน์สี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 
    นอกสถานศึกษา 

ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถิ�น 
 
 
 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวิชาอื�น 
 

1. บูรณาการกบัวิชาภาษาไทย การแสดงความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ 
2. บูรณาการกบัวิชาการงานอาชีพ การพฒันาเครื�องส่งโทรทสันสี์ระบบพีเอแอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน 
-  

 
ขณะเรียน 

     
 

หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบฝึกหดัหน่วยที� 3 

 
 

ผลงาน/ชิ1นงาน/ผลสําเร็จของผู้เรียน  
1. แบบฝึกหดัหน่วยที� 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมรรถนะที�พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเกี�ยวกบั ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ 
1. วิเคราะห์และตีความหมาย 
2. สาธิตพร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
4. ประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 
แสดงความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ 
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 
จากการเรียนเรื�อง ความรู้เกี�ยวกบัโทรทศันสี์ ผูเ้รียนจะมีความรู้เกี�ยวกบั  ความสามารถในการมองเห็น

ภาพเป็นสีสันต่างๆ  ย่านความถี�แสงและความยาวคลื�น  หลกัการผสมสี  กลอ้งถ่ายโทรทศัน์สี  สัดส่วนการ
ผสมแสงสี  เครื� องส่งโทรทัศน์สีระบบพีเอแอล (PAL) ผู ้เรียนสามารถนําความรู้ที�ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั โดยนาํความรู้ไปพฒันาหลอดภาพโทรทศัน์ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 1  อธิบายเกี�ยวกบัยา่นความถี�แสงและความยาวคลื�นได ้

1. วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ                                                                                                           
2. เครื�องมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน        :   อธิบายเกี�ยวกบัยา่นความถี�แสงและความยาวคลื�นได ้ จะได ้ 1  คะแนน   
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 2  อธิบายหลกัการทาํงานของกลอ้งโทรทศัน์สีได ้
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                        :    แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    อธิบายหลกัการทาํงานของกลอ้งโทรทศัน์สีได ้จะได ้ 1  คะแนน    
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 3   หาสดัส่วนการผสมสีไดถู้กตอ้ง 
1. วิธีการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    หาสดัส่วนการผสมสีไดถู้กตอ้ง  จะได ้ 1  คะแนน  
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 4  มองเห็นภาพเป็นสีสนัต่างๆ 
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ 
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ 
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   มองเห็นภาพเป็นสีสนัต่างๆ จะได ้ 2 คะแนน  
  

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 5   ใชห้ลกัการผสมสีไดถู้กตอ้ง 
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   ใชห้ลกัการผสมสีไดถู้กตอ้ง จะได ้ 2  คะแนน   
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 6   พฒันาเครื�องส่งโทรทศัน์สีระบบพีเอแอล (PAL) ได ้
1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เครื�องมือ                         :   แบบทดสอบ             
3.  เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :   พฒันาเครื�องส่งโทรทศัน์สีระบบพีเอแอล (PAL) ได ้จะได ้ 2  คะแนน   
 
 



• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ที� 7  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
1. วิธีการประเมิน             :    ทดสอบ 
2. เครื�องมือ                      :    แบบทดสอบ 
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน    :    มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์จะได ้ 1  
คะแนน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกหัดบทที� 3 

คําชี1แจง จงทาํเครื�องหมาย (×) หนา้ขอ้ความที�ถูกตอ้ง 
1. การมองเห็นเป็นสีสันต่างๆ หมายถึงขอ้ใด 

ก. Brightness 
ข. Saturation 
ค. Hue 
ง. ถูกทุกขอ้ 

2. การมองเห็นสีแดงเจือจางหมายถึงขอ้ใด 
ก. Hue 
ข. Brightness 
ค. Saturation 
ง. ถูกทุกขอ้ 

3. การนาํเอาปริซึมมาแยกจากแสงของดวงอาทิตยจ์ะไดม้องเห็นสีต่างๆ กี�สี�  
ก. 4 สี 
ข. 5 สี 
ค. 7 สี 
ง. 6 สี 

4. จาํแนกเสน้ที�ผา่นปริซึม (Prism) สีที�มีความยาวคลื�นนอ้ยที�สุดคือขอ้ใด 
ก. สีม่วง 
ข. สีนํB าเงิน 
ค. สีแดง 
ง. สีเหลือง 

5. จาํแนกเสน้ที�ผา่นปริซึม (Prism) สีที�มีความยาวคลื�นมากที�สุดคือขอ้ใด 
ก. สีม่วง 
ข. สีนํB าเงิน 
ค. สีแดง 
ง. สีเหลือง 

 
 
 
 



6. การผสมสีแบบ Additive แม่สีหลกัคือ ขอ้ใด 
ก. B, G, Y 
ข. R, G, Y 
ค. R, B, Y 
ง. R, G, B 

7. การผสมสีแบบ Subtractive แม่สีหลกัคือขอ้ใด 
ก. B, G, R 
ข. B, G, Y 
ค. B, R, Y 
ง. R, G, Y 

8. เลนส์ที�ใชก้บักลอ้งที�ใหภ้าพใกลเ้คียงกบัดวงตามนุษยคื์อขอ้ใด 
ก. Wide Angle Lens 
ข. Normal Lens 
ค. Zoon Lens 
ง. Telephoto Lens 

9. สัญญาณจากกลอ้งถ่าย ไม่มี สัญญาณใด 
ก. Y 
ข. B-y 
ค. R-y 
ง. G-y 

10. สัดส่วนของสัญญาณ (Luminance หรือ Y) คือขอ้ใด 
ก. Y = .30R + .59R + .11B 
ข. Y = .30R + .11B + .59G 
ค. Y = .11R + .59B + .30G 
ง. Y = .59R + .30G + .11B 

11. สัญญาเบิร์สตมี์ความถี�เท่ากบัขอ้ใด 
ก. 4 MHz 
ข. 4.43 MHz 
ค. 5 MHz 
ง. 5.5 MHz 
 
 



12. ซบัแคร์เรียมีความถี�เท่ากบัขอ้ใด 
ก. 4 MHz 
ข. 4.43 MHz 
ค. 5 MHz 
ง. 5.5 MHz 

13. สัญญาณลูมิแนนซ์ระดบัดาํสุดคือขอ้ใด 
ก. 15% 
ข. 45% 
ค. 70% 
ง. 100% 

14. สัญญาณลูมิแนนซ์ระดบัเทาคือขอ้ใด 
ก. 15% 
ข. 45% 
ค. 70% 
ง. 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบประเมนิผลการนําเสนอผลงาน 
ชื�อกลุ่ม……………………………………………ชัBน………………………หอ้ง........................... 

รายชื�อสมาชิก 

             1……………………………………เลขที�…….    2……………………………………เลขที�……. 
             3……………………………………เลขที�…….    4……………………………………เลขที�……. 

ที� รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เนืBอหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เกี�ยวกบัเนืBอหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการนาํเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  นํB าเสียง  ซึ� งทาํให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  เนืBอหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระสาํคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค ์
 2  คะแนน    =  สาระสาํคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระสาํคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการนาํเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนาํเสนอที�เหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคที�แปลกใหม่  ใชสื้�อและเทคโนโลยี     
                         ประกอบการ นาํเสนอที�น่าสนใจ  นาํวสัดุในทอ้งถิ�นมาประยกุต์ใชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
2 คะแนน     =  มีเทคนิคการนาํเสนอที�แปลกใหม่  ใชสื้�อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอที�น่าสน ใจ  แต่  
                          ขาดการประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถิ�น         

                1  คะแนน     =   เทคนิคการนาํเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุม่ 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 



แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม 

ชื�อกลุ่ม……………………………………………ชัBน………………………หอ้ง........................... 

รายชื�อสมาชิก 

 1……………………………………เลขที�…….       2……………………………………เลขที�……. 

 3……………………………………เลขที�…….       4……………………………………เลขที�……. 

ที� รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ที�รับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัที�…………เดือน……………………..พ.ศ………….. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน 
2.  การมอบหมายหนา้ที�รับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ั�วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานที�  สื�อ /  
                       อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ั�วถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีสื�อ / อุปกรณไ์วอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                        การจดัเตรียมสถานที� 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทั�วถึงและมีสื�อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบตัิหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาที�กาํหนด 
 2  คะแนน  =  ทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย แตช่า้กว่าเวลาที�กาํหนด 
 1  คะแนน  =  ทาํงานไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไมป่รับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน  
                  3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไมป่รับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 

 



 

บันทึกหลงัการสอน 
หน่วยที� 3 เรื�อง ความรู้เกี�ยวกบัโทรทัศน์สี 

 
 

ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

1. เนืBอหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
2. สามารถนาํไปใชป้ฏิบติัการสอนไดค้รบตามกระบวนการเรียนการสอน 
3. สื�อการสอนเหมาะสมดี 

 
 

ผลการเรียนของนักเรียน 

4. นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่รู้  เขา้ใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคาํถามในกลุ่ม และร่วมกนั
ปฏิบติัใบงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

5. นกัศึกษากระตือรือร้นและรับผิดชอบในการทาํงานกลุ่มเพื�อใหง้านสาํเร็จทนัเวลาที�กาํหนด 
 
 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเนืBอหาไดค้รบตามหลกัสูตร 
2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนืBอหาการสอนทาํให้ผูส้อนสอนไดอ้ยา่งมั�นใจ  
3.  สอนไดท้นัตามเวลาที�กาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


