แผนการจัดการเรียนรู
มุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2559
วิชา งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
รหัสวิชา 2011-2905
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส6
ภาคเรียนที่ 1 ป9การศึกษา 2560

โดย
นายมานะพันธ6 พอยันนต6

ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส6

คํานํา
แผนการจัดการเรียนรูรหัสวิชา 2011-2905 วิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ ผูเขียนได
เขียนแผนการจัดการเรียนรูตาม จุดประสงค6รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาตลอดจนคําอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559 ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6 ตลอดจนไดเรียบ
เรี ย งเนื้ อหาและใบงานเพื่ อเป@ นแนวทางในการสอนของอาจารย6ใ นสาขาวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส6 ใ นสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ไดทําการสอนรหัสวิชา 2011-2905 วิชางานพื้นฐานระบบเสียง
และระบบภาพ โดยไดเนนมุงสมรรถนะอาชีพเพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับสามารถนําไปประกอบ
อาชีพตอไปได

นายมานะพันธ พอยันนต
ผูเรียบเรียง

แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อรายวิชา งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
รหัสวิชา 2011-2905
ระดับชั้น ปวส.
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส6
หนวยกิต
3
จํานวน
5
ชั่วโมง
รวม 90
ชั่วโมง
ภาคเรียนที่
1
ป9การศึกษา
2560
_______________________________________________________________________
วัตถุประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องวิทยุเครื่องขยายเสียงเครื่องรับโทรทัศน6
และวิดโี อเทป
2.วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟDาวงจรเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน6
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาเพิ่มเติม การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
๑. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน6
และ เครื่องเลนดีวีดี
๒. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟDาของเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน6
และ เครื่องเลนดีวีดี
๓. ประยุกต6ใชงานเครื่องรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง และเครื่องเลนดีวีดีในงานตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ บล็อกไดอะแกรม หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM,FM และ FM
MPX หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง ระบบ
เสียง และอุปกรณ6ประกอบ หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ
หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.6 เตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ6 สอดคลองกับงานและใชวัสดุอุปกรณ6อยางคุมคา
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.7 ปฏิบัติงานไดถูกตองและสําเร็จภายในเวลาที่กําหนดอยางมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยการสอน
รหัสวิชา 2011-2905 วิชา งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
จํานวน 5 ชั่วโมง / สัปดาห
หนวยที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จํานวน
ชั่วโมง

ชื่อหนวยการสอน
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบตางๆ
หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง
ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ
บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6
หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ
บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป
หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี
สอบปลายภาค
รวม

5
5
5
5
5
5
15
10
5
10
5
10
5
90

ชือ่ เรื่องและงาน สมรรถนะที่พึงประสงค ของแผนการจัดการเรียนรู
ชื่อเรื่องและงาน
1. บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM

สมรรถนะที่พึงประสงค
1.1.เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM
ได
1.2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ
AM ได
2. หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM
2.1. เพื่อรูหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM
ได
2.2. เพื่อเขาใจหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ
AM ได
2.3. สามารถนําหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ
แบบ AM ไปใชงานได
3. บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ 3.1.เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM
FM MPX
และ FM MPX ได
3.2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ
FM และ FM MPX ได
4. หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ 4.1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ
FM MPX
FM และ FM MPX ได
4.2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ
แบบ FM และ FM MPX ได
4.3. สามารถนําหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ
แบบ FM และ FM MPX ไปใชงานได
5. บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบตางๆ
5.1. เพื่อใหบล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบ
ตางๆ ได
5.2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียง
แบบตางๆ ได
6. หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
6.1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงได
6.2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
ได

ชื่อเรื่องและงาน

สมรรถนะที่พึงประสงค
6.3. สามารถนําหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
ไปใชงานได
7.การวั ด และทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องเครื่ องขยาย 7.1. เพื่อใหรูการวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่อง
เสียง
ขยายเสียงได
7.2. เพื่อใหเขาใจการวัดและทดสอบคุณสมบัติของ
เครื่องขยายเสียงได
7.3. สามารถนําการวัดและทดสอบคุณสมบัติของ
เครื่องขยายเสียงไปใชงานได
8. ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ
8.1. เพื่อใหรูระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบได
8.2. เพื่อใหเขาใจระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ
ได
8.3. สามารถนําระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบไป
ใชงานได
9. บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6
9.1. เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได
9.2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได
10. หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการ 10.1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6
ทํางานของวงจรภาคตางๆ
และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
10.2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6
และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
10.3. สามารถนําหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6
และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ไปใชงานได
11. บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป
11.1. เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทปได
11.2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป
ได
12. หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทป วี 12.1. เพื่อใหรูหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่อง
วิดีโอเทปได
ซีดี ดีวีดี
12.2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่อง
วิดีโอเทปได
12.3. สามารถนําหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่อง
วิดีโอเทปไปใชงานได

แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

หนวยที่ 1
สอนครั้งที่ 1

ชื่อหนวย บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM ชั่วโมงรวม 5
ชื่อเรื่องหรือชื่องาน บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM
สาระสําคัญ
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM แบงออกเป@น 3 สวนคือ 1.ภาครับสัญญาณ
ความถี่วิทยุ ความถี่ 530-1605 KHz 2.ภาคขยายสัญญาณความถี่เสียง 3.ภาคแหลงจายกําลังไฟฟDา
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM ได
2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ AM ได
เนื้อหา
หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ AM/FM ของ ร.ศ. บุญชัด เนติศักดิ์
หนา…………….

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 30 นาที)
1. ใหผูเรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียนหนวยที่ 1 1 ขอ
2. ครูอภิปรายใหผูเรียนไดเห็นความหมาย
เนื้อหารายวิชาที่สอน
3. ครูใหผูเรียนแบงกลุมและระดมความคิด
ชนิดของเครื่องรับตนแบบ
4. ครูแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูใหผูเรียนดูวีดีทัศน6เพื่อใหผูเรียนนําไป
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมถูกตอง
2. ครูใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นโดยใช
คําถามกระตุน
3. ผูสอนนําเสนอเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาโดย
ใชแผนใสประกอบ
4. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดตามความ
สมัครใจและรวมกันวิเคราะห6ตามใบงาน
5. สุมผูเรียนบางคูออกมารายงานผลหนา
หองเรียน
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที)
1. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาอยางยอ
โดยสรุปออกเป@นขอ ๆ บนกระดานหนา
ชั้นเพื่อใหผูเรียนเขาใจเป@นลําดับขั้นตอน
2. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ความมีมนุษย6สัมพันธ6 ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซื่อสัตย6สุจริต ความ
สนใจใฝ]รู ความกระตือรือรนในการเรียน

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผูเรียน
1. ผูเรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรูกอน
เรียนหนวยที่ 1 จํานวน 1 ขอ
2. ผูเรียนฟ^งและจดบันทึก
3. ผูเรียนแตละกลุมรวมกันระดมความคิด
เครื่องรับตนแบบ
4. ผูเรียนฟ^งและจดบันทึก
1. ผูเรียนดูวีดีทัศน6
2. ผูเรียนตอบคําถามที่ครูถาม
3. ผูเรียนฟ^งคําอธิบายและจดบันทึก
4. ผูเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดและชวยกัน
วิเคราะห6ตามใบงาน
5. ผูเรียนออกมารายงานผลหนาหองเรียน
1. ผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหารวมกันผูสอน
2. ผูเรียนฟ^งคําอบรมที่ครูใหความรูคุณธรรม
จริยธรรม

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม
กอนเรียน
1. ใหทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 1 ขอ
ขณะเรียน
1. ใหทําคําถามทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ
2. ใหทําแบบฝ_กหัดทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ
3. สุมผูเรียนบางคูออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
หลังเรียน
1. ใหทําแบบฝ_กหัดทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ

สื่อการเรียนการสอน
สื่อสิ่งพิมพ
1. หนังสือเรียนที่เกี่ยวของกับรายวิชา
2. แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 1 สัปดาห6ที่ 1-2
สื่อโสตทัศน
1. แผนใส
2. เครื่องฉายขามศีรษะ
3. วีดีทัศน6
4. กระดานไวท6บอร6ด
การประเมินผล
กอนเรียน
1. แบบประเมินผลกอนเรียน เกณฑ6ผาน 15% ขึ้นไป
2. สังเกตการทํางานรวมกันของทีม
ขณะเรียน
1. แบบประเมินคําถามทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ เกณฑ6ผาน 70% ขึ้นไป
2. แบบประเมินแบบฝ_กหัดทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ เกณฑ6ผาน 75%
หลังเรียน
1. แบบประเมินดานทักษะและดานจิตพิสัย เกณฑ6ผานคือ พอใช
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค6

บันทึกหลังสอน
ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการสอนของครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 2

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 2

ชื่อหนวย หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM

ชั่วโมงรวม 5

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM
สาระสําคัญ
ภาครับสัญญาณความถี่วิทยุทํางานเกี่ยวของกับคลื่นความถี่วิทยุไดแก สายอากาศ สายดิน
ภาคเปลี่ยนความถี่แบบซูเปอร6เฮเทอโรดายน6 ภาคขยายไอเอฟ 2 ภาค ภาคดีเทกเตอร6และ AGC
และภาคขยายสั ญ ญาณความถี่ เ สี ย งจะทํ า การขยายความถี่ เ สี ย งยานชวง 20-20,000 Hz
ประกอบดวยภาคขยาย AF ที่ 1 ภาคขยาย AF ที่ 2 และลําโพง สวนภาคแหลงจายกําลังไฟฟDาทํา
หนาที่จายกําลังไฟฟDากระแสตรงใหวงจรตางๆ ทํางานได
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อรูหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM ได
2. เพื่อเขาใจหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM ได
เนื้อหา
หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ AM/FM ของ ร.ศ. บุญชัด เนติศักดิ์
หนา…………

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 30 นาที)
5. ใหผูเรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียนหนวยที่ 2 1 ขอ
6. ครูอภิปรายใหผูเรียนไดเห็นความหมาย
เนื้อหารายวิชาที่สอน
7. ครูใหผูเรียนแบงกลุมและระดมความคิด
ชนิดของเครื่องรับตนแบบ
8. ครูแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ครูใหผูเรียนดูวีดีทัศน6เพื่อใหผูเรียนนําไป
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมถูกตอง
7. ครูใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นโดยใช
คําถามกระตุน
8. ผูสอนนําเสนอเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาโดย
ใชแผนใสประกอบ
9. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดตามความ
สมัครใจและรวมกันวิเคราะห6ตามใบงาน
10. สุมผูเรียนบางคูออกมารายงานผลหนา
หองเรียน
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที)
3. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาอยางยอ
โดยสรุปออกเป@นขอ ๆ บนกระดานหนา
ชั้นเพื่อใหผูเรียนเขาใจเป@นลําดับขั้นตอน
4. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ความมีมนุษย6สัมพันธ6 ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซื่อสัตย6สุจริต ความ
สนใจใฝ]รู ความกระตือรือรนในการเรียน

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผูเรียน
4. ผูเรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรูกอน
เรียนหนวยที่ 2 จํานวน 1 ขอ
5. ผูเรียนฟ^งและจดบันทึก
6. ผูเรียนแตละกลุมรวมกันระดมความคิด
เครื่องรับตนแบบ
4. ผูเรียนฟ^งและจดบันทึก
6. ผูเรียนดูวีดีทัศน6
7. ผูเรียนตอบคําถามที่ครูถาม
8. ผูเรียนฟ^งคําอธิบายและจดบันทึก
9. ผูเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดและชวยกัน
วิเคราะห6ตามใบงาน
10. ผูเรียนออกมารายงานผลหนาหองเรียน
3. ผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหารวมกันผูสอน
4. ผูเรียนฟ^งคําอบรมที่ครูใหความรูคุณธรรม
จริยธรรม

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม
กอนเรียน
2. ใหทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 1 ขอ
ขณะเรียน
4. ใหทําคําถามทายบทที่ 2 จํานวน 1 ขอ
5. ใหทําแบบฝ_กหัดทายบทที่ 2 จํานวน 1 ขอ
6. สุมผูเรียนบางคูออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
หลังเรียน
2. ใหทําแบบฝ_กหัดทายบทที่ 2 จํานวน 1 ขอ

สื่อการเรียนการสอน
สื่อสิ่งพิมพ
3. หนังสือเรียนที่เกี่ยวของกับรายวิชา
4. แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 2 สัปดาห6ที่ 2
สื่อโสตทัศน
5. แผนใส
6. เครื่องฉายขามศีรษะ
7. วีดีทัศน6
8. กระดานไวท6บอร6ด
การประเมินผล
กอนเรียน
3. แบบประเมินผลกอนเรียน เกณฑ6ผาน 15% ขึ้นไป
4. สังเกตการทํางานรวมกันของทีม
ขณะเรียน
1. แบบประเมินคําถามทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ เกณฑ6ผาน 70% ขึ้นไป
2. แบบประเมินแบบฝ_กหัดทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ เกณฑ6ผาน 75%
หลังเรียน
5. แบบประเมินดานทักษะและดานจิตพิสัย เกณฑ6ผานคือ พอใช
6. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
7. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
8. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค6

บันทึกหลังสอน
ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการสอนของครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 2

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 3

ชื่อหนวย หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM

ชั่วโมงรวม 5

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM
สาระสําคัญ
ภาครับสัญญาณความถี่วิทยุทํางานเกี่ยวของกับคลื่นความถี่วิทยุไดแก สายอากาศ สายดิน
ภาคเปลี่ยนความถี่แบบซูเปอร6เฮเทอโรดายน6 ภาคขยายไอเอฟ 2 ภาค ภาคดีเทกเตอร6และ AGC
และภาคขยายสั ญ ญาณความถี่ เ สี ย งจะทํ า การขยายความถี่ เ สี ย งยานชวง 20-20,000 Hz
ประกอบดวยภาคขยาย AF ที่ 1 ภาคขยาย AF ที่ 2 และลําโพง สวนภาคแหลงจายกําลังไฟฟDาทํา
หนาที่จายกําลังไฟฟDากระแสตรงใหวงจรตางๆ ทํางานได
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1.สามารถนําหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM ไปใชงานได
เนื้อหา
หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ AM/FM ของ ร.ศ. บุญชัด เนติศักดิ์
หนา…………

กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (เวลา 30 นาที)
9. ใหผูเรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียนหนวยที่ 3 1 ขอ
10. ครูอภิปรายใหผูเรียนไดเห็นความหมาย
เนื้อหารายวิชาที่สอน
11. ครูใหผูเรียนแบงกลุมและระดมความคิด
ชนิดของเครื่องรับตนแบบ
12. ครูแจงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
11. ครูใหผูเรียนดูวีดีทัศน6เพื่อใหผูเรียนนําไป
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมถูกตอง
12. ครูใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นโดยใช
คําถามกระตุน
13. ผูสอนนําเสนอเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาโดย
ใชแผนใสประกอบ
14. ใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดตามความ
สมัครใจและรวมกันวิเคราะห6ตามใบงาน
15. สุมผูเรียนบางคูออกมารายงานผลหนา
หองเรียน
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที)
5. ครูและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาอยางยอ
โดยสรุปออกเป@นขอ ๆ บนกระดานหนา
ชั้นเพื่อใหผูเรียนเขาใจเป@นลําดับขั้นตอน
6. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ความมีมนุษย6สัมพันธ6 ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซื่อสัตย6สุจริต ความ
สนใจใฝ]รู ความกระตือรือรนในการเรียน

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผูเรียน
7. ผูเรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรูกอน
เรียนหนวยที่ 3 จํานวน 1 ขอ
8. ผูเรียนฟ^งและจดบันทึก
9. ผูเรียนแตละกลุมรวมกันระดมความคิด
เครื่องรับตนแบบ
4. ผูเรียนฟ^งและจดบันทึก
11. ผูเรียนดูวีดีทัศน6
12. ผูเรียนตอบคําถามที่ครูถาม
13. ผูเรียนฟ^งคําอธิบายและจดบันทึก
14. ผูเรียนจับคูกับเพื่อนคูคิดและชวยกัน
วิเคราะห6ตามใบงาน
15. ผูเรียนออกมารายงานผลหนาหองเรียน
5. ผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหารวมกันผูสอน
6. ผูเรียนฟ^งคําอบรมที่ครูใหความรูคุณธรรม
จริยธรรม

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม
กอนเรียน
3. ใหทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 1 ขอ
ขณะเรียน
7. ใหทําคําถามทายบทที่ 3 จํานวน 1 ขอ
8. ใหทําแบบฝ_กหัดทายบทที่ 3 จํานวน 1 ขอ
9. สุมผูเรียนบางคูออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
หลังเรียน
3. ใหทําแบบฝ_กหัดทายบทที่ 3 จํานวน 1 ขอ

สื่อการเรียนการสอน
สื่อสิ่งพิมพ
5. หนังสือเรียนที่เกี่ยวของกับรายวิชา
6. แผนการจัดการเรียนรูหนวยที่ 3 สัปดาห6ที่ 3
สื่อโสตทัศน
9. แผนใส
10. เครื่องฉายขามศีรษะ
11. วีดีทัศน6
12. กระดานไวท6บอร6ด
การประเมินผล
กอนเรียน
5. แบบประเมินผลกอนเรียน เกณฑ6ผาน 15% ขึ้นไป
6. สังเกตการทํางานรวมกันของทีม
ขณะเรียน
1. แบบประเมินคําถามทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ เกณฑ6ผาน 70% ขึ้นไป
2. แบบประเมินแบบฝ_กหัดทายบทที่ 1 จํานวน 1 ขอ เกณฑ6ผาน 75%
หลังเรียน
9. แบบประเมินดานทักษะและดานจิตพิสัย เกณฑ6ผานคือ พอใช
10. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
11. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
12. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค6

บันทึกหลังสอน
ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการสอนของครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 3

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 4

ชื่อหนวย บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ

ชั่วโมงรวม 5

FM MPX

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
สาระสําคัญ
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM แบงออกเป@น 3 สวนคือ 1.ภาครับสัญญาณ
ความถี่วิทยุ ความถี่ 88-108 MHz 2.ภาคขยายสัญญาณความถี่เสียง 3.ภาคแหลงจายกําลังไฟฟDา
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ได
2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ได
เนื้อหา
หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ AM/FM ของ ร.ศ. บุญชัด เนติศักดิ์
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

หนวยที่ 4
สอนครั้งที่ 5

ชื่อหนวย หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ ชั่วโมงรวม 5
FM MPX

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
สาระสําคัญ
เสาอากาศเครื่องรับ FM ทํากนาที่รับคลื่น FM จากสถานีสงตางๆ ความถี่ 88-108 MHz
เสาอากาศอาจเป@นการติดตั้งอยูกับเครื่องรับหรือเสาอากาศจากภายนอก
ภาคฟรอนด6เอ็นด6 จะประกอบไปดวย การขยาย RF และมิกเซอร6 และ OSC
ภาคขยายสัญญาณความถี่ IF จะรับสัญญาณมาจากภาคมิกเซอร6ดวยความถี่ 10.7 MHz
มาทําการขยายติดตอกัน 3 ครั้ง
ภาค FM ดีเทกเตอร6 ทําหนาที่ตรวจจับเพื่อแยกสัญญาณเสียงออกจากคลื่น IF ของ FM
ความถี่ 10.7 MHz
ภาค AFC ทําหนาที่ควบคุมความถี่ของ OSC ใหพอดีล็อคกับคลื่น RF ตลอดเวลา
ภาค AGC ทําหนาที่ควบคุมการขยายของภาคขยาย IF ใหคงที่สม่ําเสมอกันทุก ๆ สถานี
จากการทํางานของเครื่องรับวิทยุ FM จะมีหลักการคลายคลึงกับเครื่องรับระบบ AM
เพราะเป@นระบบซูเปอร6เฮเทอร6โรดายน6เชนกัน
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ได
2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ได
เนื้อหา
หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ AM/FM ของ ร.ศ. บุญชัด เนติศักดิ์
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

หนวยที่ 4
สอนครั้งที่ 6

ชื่อหนวย หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ ชั่วโมงรวม 5
FM MPX

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX
สาระสําคัญ
เสาอากาศเครื่องรับ FM ทํากนาที่รับคลื่น FM จากสถานีสงตางๆ ความถี่ 88-108 MHz
เสาอากาศอาจเป@นการติดตั้งอยูกับเครื่องรับหรือเสาอากาศจากภายนอก
ภาคฟรอนด6เอ็นด6 จะประกอบไปดวย การขยาย RF และมิกเซอร6 และ OSC
ภาคขยายสัญญาณความถี่ IF จะรับสัญญาณมาจากภาคมิกเซอร6ดวยความถี่ 10.7 MHz
มาทําการขยายติดตอกัน 3 ครั้ง
ภาค FM ดีเทกเตอร6 ทําหนาที่ตรวจจับเพื่อแยกสัญญาณเสียงออกจากคลื่น IF ของ FM
ความถี่ 10.7 MHz
ภาค AFC ทําหนาที่ควบคุมความถี่ของ OSC ใหพอดีล็อคกับคลื่น RF ตลอดเวลา
ภาค AGC ทําหนาที่ควบคุมการขยายของภาคขยาย IF ใหคงที่สม่ําเสมอกันทุก ๆ สถานี
จากการทํางานของเครื่องรับวิทยุ FM จะมีหลักการคลายคลึงกับเครื่องรับระบบ AM
เพราะเป@นระบบซูเปอร6เฮเทอร6โรดายน6เชนกัน
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. สามารถนําหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ไปใชงานได
เนื้อหา
หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ AM/FM ของ ร.ศ. บุญชัด เนติศักดิ์
หนา…………….

กิจกรรมการเรียนการสอน (สอนครังที - )
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน
ขันนําเข้ าสู่ บทเรี ยน
ขันสนใจปัญหา
. ครู สร้างบรรยากาศให้เป็ นกันเองโดยกล่าวสวัสดี . นักเรี ยนซักถาม แลกเปลี(ยน อภิปราย ตาม
กับนักเรี ยน แนะนําตนเอง โดยเขียนบนกระดาน
ประเด็นที(สงสัย / สนใจ
". ครู บอกภูมิลาํ เนา สถาบันที(จบการศึกษา
ประสบการณ์ในการสอน
ขันสอนทฤษฎี
ขันศึกษาข้ อมูล
0. ครู แจ้งเนื2 อหา จุดประสงค์การเรี ยน และอภิปราย ". นักเรี ยนฟั งครู อธิ บายจุดประสงค์การ
ถึงเนื2 อหา สาระการเรี ยนรู ้ร่วมกับนักเรี ยน ตาม
เรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้หน่วยการ
เนื2อหาการเรี ยนรู ้หน่วยการเรี ยน ก. เรื( อง ปฐมนิ เทศ เรี ยนที( ก และจดบันทึก
5. ครู และนักเรี ยนตกลงหลักเกณฑ์การวัดผลและ 0. นักเรี ยนฟั งครู บรรยายและจดบันทึก
การให้คะแนนในส่ วนต่างๆ ร่ วมกัน
4. นักเรี ยนร่ วมอภิปรายเกี(ยวกับจุดประสงค์
9. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตกลงเกี(ยวกับข้อปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้ การวัดผล ประเมินผล ข้อปฏิบตั ิ
และกฎระเบียบในการเรี ยนการสอน
ในการเรี ยนการสอน
<. ครู บอกห้องพักครู โต๊ะทํางานเพื(อให้นกั เรี ยนที(มี 9. นักเรี ยนตอบคําถาม / อภิปราย
ข้อสงสัยสามารถไปพูดคุย ติดต่อ หรื อส่ งงานได้
@. ครู แนะนําหนังสื อประกอบการเรี ยนการสอน
และแหล่งค้นคว้าหาความรู ้เพิ(มเติม
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขันสอนปฏิบัติ
ขันศึกษาข้ อมูล
D. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเกี(ยวกับเนื2 อหา เกณฑ์การ
<. นักเรี ยนศึกษาตามเนื2อหาการเรี ยนรู ้ หน่วย
ประเมินผล
การเรี ยนที ก เรื( องปฐมนิเทศ
9. ครู ให้นกั เรี ยนเขียนแนะนําตนเอง
@. นักเรี ยนเขียนแนะนําตนเอง
F. ครู ให้นกั เรี ยนเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้า D. นักเรี ยนช่วยกันคัดเลือกหัวหน้าห้องและ
ห้อง
รองหัวหน้าห้อง
ขันสรุ ป
ขันพยายามและขันสํ าเร็จผล
. ครู ถามนักเรี ยนเกี(ยวกับเรื( องที(ครู กล่าวมา
K. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปเนื2 อหาและจดบันทึก
ข้างต้นว่ามีอะไรบ้าง มีรายละเอียดสําคัญอย่างไร ประกอบด้วยสาระเกี(ยวกับเรื( องที(จะเรี ยน
12. ครู สอบถามนักเรี ยนว่าห้องพักครู อยูท่ ี(ไหน
หลักเกณฑ์การให้คะแนน กฎระเบียบข้อ
10. ครู อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบตั ิในการเรี ยน

เพื(อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
F. นักเรี ยนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญา
ประกอบด้วย . ความพอประมาณ ". ความมี
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผิดชอบ
เหตุผล 0. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที(ดี
และพยายามสื บค้นข้อมูลและปฏิบตั ิงานให้
15. ครู ซกั ถามนักเรี ยนว่ามีขอ้ สงสัยอะไรอีกหรื อไม่ สําเร็ จอย่างมีเหตุผล
9. ครู ให้นกั เรี ยนทําความสะอาดห้องเรี ยน
. นักเรี ยนช่วยกันทําความสะอาดเครื( องมือ
อุปกรณ์ จัดห้องเรี ยนให้เรี ยบร้อย
ขันนําไปใช้
<. ครู ให้นกั เรี ยนเขียนรายงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
@. ครู บนั ทึกหลังการสอน

ขันนําไปใช้
". นักเรี ยนทําแบบสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ประจํา
หน่วยการเรี ยน

3. งานทีมอบหมาย
ก่อนเรี ยน : ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมอภิปรายเกี(ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ขณะเรี ยน : . ครู ให้นกั เรี ยนเขียนแนะนําตนเองและให้นกั เรี ยนแนะนําตนเองทีละคน
". นักเรี ยนช่วยกันเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง
หลังเรี ยน : ครู ให้นกั เรี ยนไปศึกษาหน่วยการเรี ยนที( มาล่วงหน้า
. สื อการเรียนการสอน
.6 สื อสิงพิมพ์
<. . เนื2อหาการเรี ยนหน่วยการเรี ยน
<. ." หนังสื อประกอบการเรี ยนรายวิชาพื2นฐานวงจรวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ของสํานักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริ มอาชีวะ เรี ยบเรี ยงโดย นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
<. .0 แผ่นใสรายละเอียดกําหนดการสอนหรื อกําหนดสาระการเรี ยนรู ้
<. .5 แบบฟอร์มการแนะนําตนเองของนักเรี ยน
.8 สื อโสตทัศน์
<.". เครื( องฉายข้ามศีรษะ
<."." เครื( องขยายเสี ยง ไมโครโฟน ลําโพง
<.".0 สื( อคอมพิวเตอร์นาํ เสนอโดยโปรแกรม power point

7. แหล่ งการเรี ยนรู้
;.6 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
@. . ห้องสมุด
@. ." ศูนย์วิทยบริ การ
@. .0 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
;.8 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
@.". ศูนย์หนังสื อ
@."." อินเทอร์เน็ต
@.".0 ห้องสมุดประชาชน
@.".5 ผูป้ ระกอบการ / สถานประกอบการในท้องถิ(น

บันทึกหลังสอน
ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการสอนของครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 5

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 7

ชื่อหนวย บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบตางๆ

ชั่วโมงรวม 15

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบตางๆ
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบตางๆ
สาระสําคัญ
ภาคขยายสัญญาณเสียงความถี่ต่ํายาน AF 20-20,000 Hz โดยทั่ว ๆ ไปภาคขยาย
สัญญาณเสียงจะประกอบดวยสวนสําคัญดังนี้
1.วงจรควบคุมระดับสัญญาณอินพุตหรือโวลุม
2.วงจรขยาย AF ที่ 1 หรือวงจรขับ
3.วงจรขยาย AF ที่ 2 หรือวงจรขยายกําลัง
4.ลําโพง
5.วงจรจายกําลังไฟฟDา
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหบล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบตางๆ ได
2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบตางๆ ได
เนื้อหา
หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับวิทยุ AM/ FM ของ ร.ศ. บุญชัด เนติศักดิ์
หนา……………. และเครื่องเสียงภาคทฤษฎี ของ ธนภัทร ภูรีพิทักษ6หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 6

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 8

ชื่อหนวย หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง

ชั่วโมงรวม 10

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
สาระสําคัญ
สัญญาณเสี ยงที่มาเขาทางโวลุมซึ่งจะเป@นตั วตานทานปรับคาได ใชสํา หรับเรงหรือลด
สัญ ญาณเสี ย งที่ จ ะเขาไปในวงจรขั บ และวงจรขยายกํ า ลั งเพื่ อใหมี แ อมพลิ จู ด สู ง ขึ้ น เพื่ อ ขั บ ให
ภาคขยายกําลังทําการขยายใหแอมพลิจูดสูงขึ้นอีก จนพอที่จะขับใหกรวยของลําโพงขับดันอากาศ
เปลงเป@นเสียงออกมาใหหูเราไดยิน
วงจรแหลงจายกําลังไฟฟDาไดแกแบตเตอรี่ ซึ่งจะจายแรงดันไฟฟDาไปเลี้ยงสวนตางๆ ของ
วงจรโดยมีสวิตช6เป@นตัวเปjดปjดใหกระแสไฟฟDาเขาวงจรขยายเสียงหรือไมใหเขาก็ได
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงได
2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงได
เนื้อหา
หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของ ธนภัทร ภูรีพิทักษ6
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 6

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 9

ชื่อหนวย หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง

ชั่วโมงรวม 5

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
สาระสําคัญ
สัญญาณเสี ยงที่มาเขาทางโวลุมซึ่งจะเป@นตั วตานทานปรับคาได ใชสํา หรับเรงหรือลด
สัญ ญาณเสี ย งที่ จ ะเขาไปในวงจรขั บ และวงจรขยายกํ า ลั งเพื่ อใหมี แ อมพลิ จู ด สู ง ขึ้ น เพื่ อ ขั บ ให
ภาคขยายกําลังทําการขยายใหแอมพลิจูดสูงขึ้นอีก จนพอที่จะขับใหกรวยของลําโพงขับดันอากาศ
เปลงเป@นเสียงออกมาใหหูเราไดยิน
วงจรแหลงจายกําลังไฟฟDาไดแกแบตเตอรี่ ซึ่งจะจายแรงดันไฟฟDาไปเลี้ยงสวนตางๆ ของ
วงจรโดยมีสวิตช6เป@นตัวเปjดปjดใหกระแสไฟฟDาเขาวงจรขยายเสียงหรือไมใหเขาก็ได
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. สามารถนําหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงไปใชงานได
เนื้อหา
หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของ ธนภัทร ภูรีพิทักษ6
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 7

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 10

ชื่อหนวย การวัดและทดสอบคุณสมบัตขิ องเครื่องขยาย

ชั่วโมงรวม 10

เสียง

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง
สาระสําคัญ
เครื่องขยายเสียงเมื่อนํามาใชงานจะตองมีการวัดคาความตานทานอินพุต การวัดหาคากําลัง
เอาต6พุต การวัดคาผลตอบสนองความถี่ และการทดสอบระบบลําโพง
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูการวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียงได
2. เพื่อใหเขาใจการวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียงได
เนื้อหา
หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของ ธนภัทร ภูรีพิทักษ6
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 7

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 11

ชื่อหนวย การวัดและทดสอบคุณสมบัตขิ องเครื่องขยาย

ชั่วโมงรวม 5

เสียง

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง
สาระสําคัญ
เครื่องขยายเสียงเมื่อนํามาใชงานจะตองมีการวัดคาความตานทานอินพุต การวัดหาคากําลัง
เอาต6พุต การวัดคาผลตอบสนองความถี่ และการทดสอบระบบลําโพง
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. สามารถนําการวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียงไปใชงานได
เนื้อหา
หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของ ธนภัทร ภูรีพิทักษ6
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 8

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 12

ชื่อหนวย ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ

ชั่วโมงรวม 5

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ
สาระสําคัญ
อุปกรณ6ประกอบระบบเสียง นั้นจะประกอบดวย สายสัญญาณ สายลําโพง สายสัญญาณ
ระหวางเครื่องเสียง การกําหนดรายละเอียดของสายสัญญาณ และอุปกรณ6ประเภทปลั๊กและแจ็ค
ประเภทขอตอในระบบเสียง
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบได
2. เพื่อใหเขาใจระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบได
เนื้อหา
หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของ ธนภัทร ภูรีพิทักษ6
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 8

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 13

ชื่อหนวย ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ

ชั่วโมงรวม 5

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
ระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบ
สาระสําคัญ
อุปกรณ6ประกอบระบบเสียง นั้นจะประกอบดวย สายสัญญาณ สายลําโพง สายสัญญาณ
ระหวางเครื่องเสียง การกําหนดรายละเอียดของสายสัญญาณ และอุปกรณ6ประเภทปลั๊กและแจ็ค
ประเภทขอตอในระบบเสียง
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. สามารถนําระบบเสียง และอุปกรณ6ประกอบไปใชงานได
เนื้อหา
หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ของ ธนภัทร ภูรีพิทักษ6
หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 9

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 14

ชื่อหนวย บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6

ชั่วโมงรวม 5

ชื่อเรื่องหรือชื่องาน บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6
สาระสําคัญ
บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน6ประกอบดวยภาคตางๆ คือ วงจรอาร6เอฟแอมปl
วงจรมิกเซอร6 ,วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6, วงจรขยายสัญญาณความถี่ปานกลาง ,วงจรวีดีโอดีเทก
เตอร6 ,วงจรขยายสัญญาณภาพภาคแรก ,วงจรวีดีโอเอาต6พตุ ,วงจรเอจีซี วงจรเอจีซีดีเทกเตอร6 ,วงจร
เอจีซีแอมปลิฟายเออร6,วงจรดีเลย6 เอจีซี ,วงจรซาวด6 ไอเอฟ ,วงจรซาวด6ดีเทคเตอร6 ,วงจรออดิโอ
ไดรพ6 ,วงจรออดิโอเอาต6พุต ,วงจรนอยส6แคนเซลเลอร6,วงจรแยกซิงก6 เป@นตน
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได
2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได
เนื้อหา
หนังสือปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน61 ของ อภิสิทธิ์ รัตน6ออน หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 10

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 15

ชื่อหนวย หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการ

ชั่วโมงรวม 5

ทํางานของวงจรภาคตางๆ
ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจร
ภาคตางๆ

จํานวนชั่วโมง 5

หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ
สาระสําคัญ
RF Amp วงจรอาร6เอฟแอมปl ทําหนาที่ขยายความถี่สูง ยาน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทัศน6เพื่อใหสัญญาณมีความแรงสูงกวานอยส6ประมาณ 50-60 db กอนสงไปเขาวงจรมิกเซอร6
วงจรมิกเซอร6 ทําหนาที่ผสมสัญญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร6เอฟ ของสถานีโทรทัศน6ทุกชอง
ที่ถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร6เอฟแอมปl แลวมาผสมกับความถี่ที่สรางจากวงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6
ในเครื่อง เพื่อแยกเอาเฉพาะผลตางระหวางความถี่ทั้งสองที่เรียกวา สัญญาณความถี่ปานกลาง หรือ
ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซึ่งมีคาความถี่เดียวกันหมด สงออกไปเขาวงจรขยาย ไอเอฟ ตาม
หลักการของระบบ Supper Heterodyne)
วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6(Local Oscillator) ทําหนาที่สรางสัญญาณกระแสสลับความถี่สูง
มีคาความถี่และแรงดันคงที่ โดยความถี่ที่สรางขึ้นจะตองมีคาความถี่คลื่นพาหะสัญญาณภาพของ
สถานีที่รับเขามาเทากับความถี่ ไอเอฟ ดังสูตร Fosc = Frf + Fif Fosc คือความถี่ที่วงจรโลคัล
ออสซิลเลเตอร6สราง Frf คือความถี่คลื่นพาหะสัญญาณภาพของชองที่รับเขามาขณะนั้น Fif คือ
คาความถี่ปานกลางของสัญญาณภาพ ซึ่งมีคาเทากับ 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR)
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
3. สามารถนําหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ไปใช
งานได
เนื้อหา
หนังสือปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน61 ของ อภิสิทธิ์ รัตน6ออน หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 10

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 16

ชื่อหนวย หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการ

ชั่วโมงรวม 5

ทํางานของวงจรภาคตางๆ
ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจร
ภาคตางๆ

จํานวนชั่วโมง 5

หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ
สาระสําคัญ
RF Amp วงจรอาร6เอฟแอมปl ทําหนาที่ขยายความถี่สูง ยาน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทัศน6เพื่อใหสัญญาณมีความแรงสูงกวานอยส6ประมาณ 50-60 db กอนสงไปเขาวงจรมิกเซอร6
วงจรมิกเซอร6 ทําหนาที่ผสมสัญญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร6เอฟ ของสถานีโทรทัศน6ทุกชอง
ที่ถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร6เอฟแอมปl แลวมาผสมกับความถี่ที่สรางจากวงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6
ในเครื่อง เพื่อแยกเอาเฉพาะผลตางระหวางความถี่ทั้งสองที่เรียกวา สัญญาณความถี่ปานกลาง หรือ
ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซึ่งมีคาความถี่เดียวกันหมด สงออกไปเขาวงจรขยาย ไอเอฟ ตาม
หลักการของระบบ Supper Heterodyne)
วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6(Local Oscillator) ทําหนาที่สรางสัญญาณกระแสสลับความถี่สูง
มีคาความถี่และแรงดันคงที่ โดยความถี่ที่สรางขึ้นจะตองมีคาความถี่คลื่นพาหะสัญญาณภาพของ
สถานีที่รับเขามาเทากับความถี่ ไอเอฟ ดังสูตร Fosc = Frf + Fif Fosc คือความถี่ที่วงจรโลคัล
ออสซิลเลเตอร6สราง Frf คือความถี่คลื่นพาหะสัญญาณภาพของชองที่รับเขามาขณะนั้น Fif คือ
คาความถี่ปานกลางของสัญญาณภาพ ซึ่งมีคาเทากับ 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR)
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
3. สามารถนําหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ไปใช
งานได
เนื้อหา
หนังสือปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน61 ของ อภิสิทธิ์ รัตน6ออน หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู

หนวยที่ 10

ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

สอนครั้งที่ 17

ชื่อหนวย หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการ

ชั่วโมงรวม 5

ทํางานของวงจรภาคตางๆ
ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจร
ภาคตางๆ

จํานวนชั่วโมง 5

หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ
สาระสําคัญ
RF Amp วงจรอาร6เอฟแอมปl ทําหนาที่ขยายความถี่สูง ยาน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทัศน6เพื่อใหสัญญาณมีความแรงสูงกวานอยส6ประมาณ 50-60 db กอนสงไปเขาวงจรมิกเซอร6
วงจรมิกเซอร6 ทําหนาที่ผสมสัญญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร6เอฟ ของสถานีโทรทัศน6ทุกชอง
ที่ถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร6เอฟแอมปl แลวมาผสมกับความถี่ที่สรางจากวงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6
ในเครื่อง เพื่อแยกเอาเฉพาะผลตางระหวางความถี่ทั้งสองที่เรียกวา สัญญาณความถี่ปานกลาง หรือ
ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซึ่งมีคาความถี่เดียวกันหมด สงออกไปเขาวงจรขยาย ไอเอฟ ตาม
หลักการของระบบ Supper Heterodyne)
วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6(Local Oscillator) ทําหนาที่สรางสัญญาณกระแสสลับความถี่สูง
มีคาความถี่และแรงดันคงที่ โดยความถี่ที่สรางขึ้นจะตองมีคาความถี่คลื่นพาหะสัญญาณภาพของ
สถานีที่รับเขามาเทากับความถี่ ไอเอฟ ดังสูตร Fosc = Frf + Fif Fosc คือความถี่ที่วงจรโลคัล
ออสซิลเลเตอร6สราง Frf คือความถี่คลื่นพาหะสัญญาณภาพของชองที่รับเขามาขณะนั้น Fif คือ
คาความถี่ปานกลางของสัญญาณภาพ ซึ่งมีคาเทากับ 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR)
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ได
3. สามารถนําหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6 และการทํางานของวงจรภาคตางๆ ไปใช
งานได

แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

หนวยที่ 11
สอนครั้งที่ 18

ชื่อหนวย บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป วีซีดี ดี
ชั่วโมงรวม 5
วีดี
ชื่อเรื่องหรือชื่องาน บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป
สาระสําคัญ
บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทปเบื้องตนจะประกอบไปดวยภาคควบคุมแมคคานิคในสวนของ
มอเตอร6 ขั บเนื้อเทป ภาคเปลี่ยนสั ญญาณภาพและเสียง และภาคขยายสั ญญาณภาพและเสี ยง
ตลอดจนภาคจายไฟใหกับสวนตางๆ ของเครื่องวิดีโอเทป
สมรรถนะที่พึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูบล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทปได
2. เพื่อใหเขาใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทปได
เนื้อหา
หนังสือ เครื่องวิดีโอเทป ของ อ.เจน สงสมพันธุ6 หนา…………….

แผนการจัดการเรียนรู
ชื่อวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ

หนวยที่ 12
สอนครั้งที่ 18

ชื่อหนวย หลักการทํางานเบือ้ งตนของเครื่อง
ชั่วโมงรวม 5
วิดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี
ชื่อเรื่องหรือชื่องาน หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทป
จํานวนชั่วโมง 5
หัวขอเรื่องและงาน
หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทป
สาระสําคัญ
หลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทปจะประกอบดวย ภาคการบันทึก สัญญาณภาพ
ขาว-ดํา การบันทึกสัญญาณเสียง การเพลย&เบคสัญญาณขาว-ดํา การเพลย&เบคสัญญาณสี
ภาคควบคุ มการทํา งานเช* น คี ย&แมทริก วงจรป,องกั นความปลอดภั ย และการทํา งาน
ตามลําดับขั้นตอน
ระบบเซอร&โว การควบคุมความเร็วของมอเตอร&ไซลินเดอร&เซอร&โว และแคบสะแตนเซอร&โว
การควบคุมเฟส และวงจรขยายกําลังต*างๆ ของเครื่องวิดีโอ
สมรรถนะที่พึงประสงค" (ความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ)
1. เพื่อใหรูหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทปได
2. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานเบื้องตนของเครื่องวิดีโอเทปได
เนื้อหา
หนังสือ เครื่องวิดีโอเทป ของ ประพันธ& พิพัฒนสุข หนา…………….

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ขันตอนการสอนหรื อกิจกรรมของครู
ขันนําเข้ าสู่ บทเรี ยน (เวลา 30 นาที)
13. ให้ผูเ้ รี ยนทําแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ก่อนเรี ยน 1 ข้อ
14. ครู อภิปรายให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นความหมาย
ของเนื2 อหารายวิชา
15. ครู ให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด
ชนิดของเครื( องรับต้นแบบ
16. ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้ที(คาดหวัง
ขันกิจกรรมการเรี ยนการสอน
16. ครู ให้ผเู ้ รี ยนดูวีดีทศั น์เพื(อให้ผเู ้ รี ยน
นําไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง
17. ครู ให้ผเู ้ รี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็นโดย
ใช้คาํ ถามกระตุน้
18. ผูส้ อนนําเสนอเกี(ยวกับความหมายของ
เนื2อหารายวิชาโดยใช้แผ่นใสประกอบ
19. ให้ผูเ้ รี ยนจับคู่กบั เพื(อนคู่คิดตามความ
สมัครใจและร่ วมกันวิเคราะห์ตามใบงาน
20. สุ่มผูเ้ รี ยนบางคู่ออกมารายงานผลหน้า
ห้องเรี ยน
ขันสรุ ป(เวลา 30 นาที)
7. ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื2 อหาอย่างย่อ
โดยสรุ ปออกเป็ นข้อ ๆ บนกระดานหน้า
ชั2นเพื(อให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจเป็ นลําดับขั2นตอน
8. ครู สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม เรื( อง
ความมีมนุษย์สมั พันธ์ ความมีวินยั ความ
รับผิดของ ความซื( อสัตย์สุจริ ต ความ
สนใจใฝ่ รู ้ ความกระตือรื อร้นในการ
เรี ยน

ขันตอนการเรียนหรื อกิจกรรมของผู้เรียน
10. ผูเ้ รี ยนทําแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อน
เรี ยนหน่วยที( 1 จํานวน 1 ข้อ
11. ผูเ้ รี ยนฟังและจดบันทึก
12. ผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันระดมความคิด
เครื( องรับต้นแบบ
4. ผูเ้ รี ยนฟั งและจดบันทึก
16. ผูเ้ รี ยนดูวีดีทศั น์
17. ผูเ้ รี ยนตอบคําถามที(ครู ถาม
18. ผูเ้ รี ยนฟังคําอธิบายและจดบันทึก
19. ผูเ้ รี ยนจับคู่กบั เพื(อนคู่คิดและช่วยกัน
วิเคราะห์ตามใบงาน
20. ผูเ้ รี ยนออกมารายงานผลหน้าห้องเรี ยน

7. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื2อหาร่ วมกันผูส้ อน

8. ผูเ้ รี ยนฟังคําอบรมที(ครู ให้ความรู ้
คุณธรรม จริ ยธรรม

งานทีมอบหมาย หรื อกิจกรรม
ก่ อนเรี ยน
4. ให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยนจํานวน 1 ข้อ
ขณะเรี ยน
10. ให้ทาํ คําถามท้าย จํานวน 1 ข้อ
11. ให้ทาํ แบบฝึ กหัดท้ายบท จํานวน 1 ข้อ
12. สุ่ มผูเ้ รี ยนบางคู่ออกมานําเสนอหน้าชั2นเรี ยน
หลังเรี ยน
4. ให้ทาํ แบบฝึ กหัดท้าย จํานวน 1 ข้อ

สื อการเรียนการสอน
สื อสิงพิมพ์
7. หนังสื อเรี ยนที(เกี(ยวข้องกับรายวิชา
8. แผนการสอนหน่วยที(เรี ยน
สื อโสตทัศน์
13. แผ่นใส
14. เครื( องฉายข้ามศีรษะ
15. วีดีทศั น์
16. กระดานไวท์บอร์ด
การประเมินผล
ก่ อนเรี ยน
7. แบบประเมินผลก่อนเรี ยน เกณฑ์ผา่ น 15% ขึ2นไป
8. สังเกตการทํางานร่ วมกันของทีม
ขณะเรี ยน
1. แบบประเมินคําถามท้ายบท จํานวน 1 ข้อ เกณฑ์ผา่ น 70% ขึ2นไป
2. แบบประเมินแบบฝึ กหัดท้ายบท จํานวน 1 ข้อ เกณฑ์ผา่ น 75%
หลังเรี ยน
13. แบบประเมินด้านทักษะและด้านจิตพิสัย เกณฑ์ผา่ นคือ พอใช้
14. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
15. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
16. แบบประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แนวปฏิบัตกิ ารมาเรี ยน
ต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ DF เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครู ถ้าเวลา
เรี ยนไม่ถึงร้อยละ DF จะได้ผลการเรี ยนเป็ น ขร (ขาดเรี ยน) จะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่
" การมาสาย หมายถึง มาสายเกินเวลาที(เรี ยนตามตารางเรี ยน เกิน F นาที
0 การมาสาย 0 ครั2ง ให้ถือเป็ นการขาดเรี ยน ครั2ง และให้นบั รวมเป็ นจํานวนวันที(ขาดเรี ยน
ด้วย
4 การหนีเรี ยน หมายถึง การไม่อยู่เรี ยนหรื อไม่ร่วมกิจกรรมในระหว่างเรี ยนเป็ นเวลานาน
เกิน 0F นาที หรื อเข้าเรี ยนแล้วไม่อยูเ่ รี ยน
9 การหนีเรี ยน ครั2ง ให้เปรี ยบเทียบเท่ากับการขาดเรี ยน ครั2ง
การวัดผล
วัดความสนใจของนักเรี ยน โดยสังเกตจากความตั2งใจขณะครู บรรยาย การการกรอกข้อมูล
แนะนําตนเอง การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายซักถาม
" สังเกตการณ์เข้าร่ วมกิจกรรมและการร่ วมอภิปราย

การวัดผล คะแนนเต็ม 6?? คะแนน แบ่งเป็ น 6 ส่วน ดังนี2
ส่ วนที 6
ข้ อที
. ความมีวินยั

2. ความรับผิดชอบ

0. ความซื( อสัตย์สุจริ ต

5. ความเชื(อมัน( ในตนเอง

9. ความสนใจใฝ่ รู ้

<. ความคิดริ เริ( มสร้างสรรค์

7. ความอดทนอุตสาหะ

พฤติกรรมบ่ งชี
. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
". ตรงต่อเวลา
0. เข้าร่ วมกิจกรรมที(ครู ผสู ้ อนกําหนด
5. เคารพสิ ทธิเสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ื(น
. มีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน
". มีความเพียรพยายามในการเรี ยนและการทํางาน
0. ปฏิบตั ิงานที(ได้รับมอบหมายเสร็ จตามกําหนด
5. ไม่เพิกเฉยต่อสิ ทธิและหน้าที(ของตนเอง
. ไม่พูดเท็จ
". ไม่ลกั ขโมยสมบัติของผูอ้ ื(น
0. ไม่ทุจริ ตในการสอบ
5. ไม่แอบอ้างเอาสิ( งหรื อผลงานผูอ้ ื(นมาเป็ นของตนเอง
. กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
". กล้าทักท้วงในสิ( งที(ไม่ถูกต้อง
0. กล้ายอมรับความจริ ง
5. กล้าเสนอตัวเข้าแข่งขันหรื อทํางานที(ทา้ ทาย
. ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
". ชอบซักถามปั ญหาข้อสงสัย
0. แสวงหาประสบการณ์และค้นหาความรู ้ใหม่
5. มีความกระตือรื อร้น
. คิดในสิ( งใหม่ๆ ที(เกิดประโยชน์
". ทําในสิ( งที(มีประโยชน์ซ( ึ งคนอื(นไม่เคยทํา
0. พัฒนางานอยู่เสมอ
5. นําเสนอภาระงานด้วยรู ปแบบที(แตกต่างไปจากคนอื(นอย่าง
เหมาะสมและยอมรับได้
. อดทนในการเรี ยน
". ทํางานนานๆ ได้
0. อดทนในการจัดทําภาระงาน / แบบฝึ กหัด

D. ความประหยัดอดออม

K. ความเป็ นประชาธิ ปไตย

F. ความรักสามัคคี

5. มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
.ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
". เลือกซื2 อสิ นค้าที(จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิต
0. ใช้ทรัพยากรส่ วนรวมอย่างประหยัด เช่น ไฟฟ้ า นํ2าประปา
5. รักษาทรัพย์สินของส่ วนรวม
. ยอมรับความคิดเห็นของคนส่ วนใหญ่ของกลุ่ม
". ปฏิบตั ิตามมติของกลุ่ม
0. รักษาสิ ทธิ และหน้าที(ของตนเอง
5. เคารพในสิ ทธิ และหน้าที(ของคนอื(น
. มีความพร้อมเพรี ยงเป็ นนํ2าหนึ( งใจเดียวกัน
". ร่ วมมือกันทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
0. เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าส่ วนตัว
5. พยายามปรับตัวให้เข้ากับคนอื(นในกลุ่ม

เกณฑ์ ประเมินผล
ต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ DF ถ้าเกินนี2จะได้ผลการเรี ยนเป็ น IA
" คะแนนจากการประเมินแต่ละส่ วนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 9F ถ้าไม่ผา่ นส่ วนใดให้ผลการ
เรี ยนเป็ น I (ไม่สมบูรณ์) ยกเว้น การทดสอบก่อนเรี ยน
3 การประเมินผลการเรี ยน
การตัดสิ นผลการเรี ยน ผูเ้ รี ยนต้องมีคะแนนรวมทั2ง 6 ส่ วน ตั2งแต่ 9F คะแนน ขึ2นไป ถ้าตํ(า
กว่านี2 ถือว่าไม่ผา่ นเกณฑ์ การให้ระดับคะแนนใช้ระบบอิงเกณฑ์ D ระดับ ดังนี2
ตารางประเมินระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ผลการเรี ยนดีเยี(ยม
ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนค่อนข้างดี
ผลการเรี ยนน่าพอใจ
ผลการเรี ยนพอใช้
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ข2 นั ตํ(า
ผลการเรี ยนตํ(ากว่าเกณฑ์

ช่ วงคะแนนเป็ นร้ อยละ
DF – FF
@9 – @K
@F – @5
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

