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คํานํา 
 

แผนการจัดการเรียนรู�รหัสวิชา  2011-2905 วิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ  ผู�เขียนได�
เขียนแผนการจัดการเรียนรู�ตาม จุดประสงค6รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาตลอดจนคําอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2559 ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6  ตลอดจนได�เรียบ
เรียงเน้ือหาและใบงานเพื่อเป@นแนวทางในการสอนของอาจารย6ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได�ทําการสอนรหัสวิชา  2011-2905 วิชางานพื้นฐานระบบเสียง
และระบบภาพ  โดยได�เน�นมุ�งสมรรถนะอาชีพเพื่อให�นักศึกษานําความรู�ท่ีได�รับสามารถนําไปประกอบ
อาชีพต�อไปได� 

 
 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายมานะพันธ�  พอยันนต� 

ผู�เรียบเรียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนรู� 
ชื่อรายวิชา งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ             รหัสวิชา 2011-2905 
ระดับชั้น  ปวส.                             สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส6 
หน�วยกิต 3 จํานวน   5  ชั่วโมง       รวม 90 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ป9การศึกษา 2560 
_______________________________________________________________________ 

วัตถุประสงค�รายวิชา 
1. เพื่อให�มีความรู�ความเข�าใจหลักการทํางานของเครื่องวิทยุเครื่องขยายเสียงเครื่องรับโทรทัศน6   
    และวิดโีอเทป 
2.วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟDาวงจรเครื่องรับวิทยุ  เคร่ืองขยายเสียง  เครื่องรับโทรทัศน6 
3. เพื่อให�มีกิจนิสัยในการค�นคว�าเพิ่มเติม  การทํางานด�วยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑.  แสดงความรู�เก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน6  

                และ เคร่ืองเล�นดีวีดี 
๒.  วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟDาของเครื่องรับวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองรับโทรทัศน6  

                และ เคร่ืองเล�นดีวีดี 
๓.  ประยุกต6ใช�งานเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง และเคร่ืองเล�นดีวีดีในงานต�าง ๆ ได� 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ บล็อกไดอะแกรม  หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM,FM และ FM 
MPX  หลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียง  การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง  ระบบ
เสียง  และอุปกรณ6ประกอบ  หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ  
หลักการทํางานเบื้องต�นของเคร่ืองวิดีโอเทป วีซีดี  ดีวีดี 
 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร�อมด�านวัสดุ อุปกรณ6 สอดคล�องกับงานและใช�วัสดุอุปกรณ6อย�างคุ�มค�า 
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได�ถูกต�องและสําเร็จภายในเวลาท่ีกําหนดอย�างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยการสอน 
รหัสวิชา 2011-2905 วิชา งานพ้ืนฐานระบบเสียงและระบบภาพ 

จํานวน    5     ชั่วโมง / สัปดาห� 

หนวยที่ ชื่อหนวยการสอน 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
 

บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM  
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ  AM 
บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  FM และ FM MPX 
หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX 
บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียงแบบต�างๆ 
หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง 
การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองขยายเสียง 
ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ 
บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6 
หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ   
บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองวิดีโอเทป 
หลักการทํางานเบ้ืองต�นของเคร่ืองวิดีโอเทป วีซีดี  ดีวีดี 
         สอบปลายภาค 
                                                                                      รวม 
 

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

 

 
 
 
 



 
ชือ่เร่ืองและงาน   สมรรถนะที่พึงประสงค�  ของแผนการจัดการเรียนรู� 

 

ชื่อเร่ืองและงาน สมรรถนะที่พึงประสงค� 
1. บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ  AM  
 
 
 
2. หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM  
 
 
 
 
 
3. บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  FM และ 
FM MPX  
 
 
4. หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ FM และ 
FM MPX  
 
 
 
 
5. บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบต�างๆ 
 
 
 
6. หลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียง 
 
 

1.1.เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ  AM 
ได� 
1.2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  
AM ได� 
2.1. เพื่อรู�หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM 
ได� 
2.2. เพื่อเข�าใจหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ  
AM ได� 
2.3. สามารถนาํหลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุ
แบบ  AM ไปใช�งานได� 
3.1.เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ  FM 
และ FM MPX ได� 
3.2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  
FM และ FM MPX ได� 
4.1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ 
FM และ FM MPX ได� 
4.2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ
แบบ FM และ FM MPX ได� 
4.3. สามารถนาํหลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุ
แบบ FM และ FM MPX ไปใช�งานได� 
5.1. เพื่อให�บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียงแบบ
ต�างๆ ได� 
5.2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียง
แบบต�างๆ ได� 
6.1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียงได� 
6.2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง
ได� 

 
 
 
 
 
 
 



ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะที่พึงประสงค� 
 
 
7.การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยาย
เสียง 
 
 
 
 
8. ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ 
 
 
 
 
9. บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6 
 
10. หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการ
ทํางานของวงจรภาคต�างๆ  
 
 
 
 
11. บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองวิดีโอเทป 
 
 
12. หลักการทํางานเบื้องต�นของเคร่ืองวิดีโอเทป  วี
ซีดี  ดีวีดี 

6.3. สามารถนําหลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียง
ไปใช�งานได� 
7.1. เพื่อให�รู�การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเคร่ือง
ขยายเสียงได� 
7.2. เพื่อให�เข�าใจการวัดและทดสอบคุณสมบัติของ
เคร่ืองขยายเสียงได� 
7.3. สามารถนําการวัดและทดสอบคุณสมบัติของ
เคร่ืองขยายเสียงไปใช�งานได� 
8.1. เพื่อให�รู�ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบได� 
8.2. เพื่อให�เข�าใจระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ
ได� 
8.3. สามารถนําระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบไป
ใช�งานได� 
9.1. เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได� 
9.2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได� 
10.1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  
และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
10.2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  
และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
10.3. สามารถนําหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  
และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ ไปใช�งานได� 
11.1. เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทปได� 
11.2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองวิดีโอเทป
ได� 
12.1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานเบื้องต�นของเครื่อง
วิดีโอเทปได� 
12.2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานเบื้องต�นของเคร่ือง
วิดีโอเทปได� 
12.3. สามารถนําหลักการทํางานเบื้องต�นของเคร่ือง
วิดีโอเทปไปใช�งานได� 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  1 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  1 

ช่ือหนวย  บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ  AM ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ  AM 
สาระสําคัญ 
           บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM  แบ�งออกเป@น 3 ส�วนคือ 1.ภาครับสัญญาณ
ความถ่ีวิทยุ ความถ่ี 530-1605 KHz  2.ภาคขยายสัญญาณความถ่ีเสียง  3.ภาคแหล�งจ�ายกําลังไฟฟDา 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
          1. เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM ได� 
          2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM ได� 
เน้ือหา 
          หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ  เคร่ืองรับวิทยุ AM/FM  ของ ร.ศ. บุญชัด  เนติศักดิ์ 
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู�เรียน 

ขั้นนําเข�าสูบทเรียน (เวลา 30 นาที) 
1. ให�ผู�เรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู�

ก�อนเรียนหน�วยที่ 1   1 ข�อ 
2. ครูอภิปรายให�ผู�เรียนได�เห็นความหมาย

เนื้อหารายวิชาท่ีสอน 
3. ครูให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มและระดมความคิด

ชนิดของเครื่องรับต�นแบบ 
4. ครูแจ�งผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูให�ผู�เรียนดูวีดีทัศน6เพื่อให�ผู�เรียนนําไป

ปฏิบัติได�อย�างเหมาะสมถูกต�อง 
2. ครูให�ผู�เรียนร�วมแสดงความคิดเห็นโดยใช�

คําถามกระตุ�น 
3. ผู�สอนนําเสนอเก่ียวกับเนื้อหารายวชิาโดย

ใช�แผ�นใสประกอบ 
4. ให�ผู�เรียนจับคู�กับเพื่อนคู�คิดตามความ

สมัครใจและร�วมกันวิเคราะห6ตามใบงาน 
5. สุ�มผู�เรียนบางคู�ออกมารายงานผลหน�า

ห�องเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

1. ครูและผู�เรียนร�วมกันสรุปเนื้อหาอย�างย�อ
โดยสรุปออกเป@นข�อ ๆ บนกระดานหน�า
ชั้นเพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจเป@นลําดับข้ันตอน 

2. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษย6สัมพันธ6 ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซ่ือสัตย6สุจริต ความ
สนใจใฝ]รู� ความกระตือรือร�นในการเรียน 

 
1. ผู�เรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู�ก�อน

เรียนหน�วยท่ี 1  จํานวน 1 ข�อ 
2. ผู�เรียนฟ^งและจดบันทึก 
 
3. ผู�เรียนแต�ละกลุ�มร�วมกันระดมความคิด

เคร่ืองรับต�นแบบ 
     4.    ผู�เรียนฟ^งและจดบันทึก 
 

1. ผู�เรียนดูวีดีทัศน6 
 
2. ผู�เรียนตอบคําถามที่ครูถาม 

 
3. ผู�เรียนฟ^งคําอธิบายและจดบันทึก 

 
4. ผู�เรียนจับคู�กับเพื่อนคู�คิดและช�วยกัน

วิเคราะห6ตามใบงาน 
5. ผู�เรียนออกมารายงานผลหน�าห�องเรียน 
 
 
1. ผู�เรียนร�วมกันสรุปเน้ือหาร�วมกันผู�สอน 
 
 
2. ผู�เรียนฟ^งคําอบรมที่ครูให�ความรู�คุณธรรม 

จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
          ก�อนเรียน 

1. ให�ทําแบบทดสอบก�อนเรียนจํานวน 1 ข�อ 
          ขณะเรียน 

1. ให�ทําคําถามท�ายบทท่ี  1  จํานวน 1 ข�อ 
2. ให�ทําแบบฝ_กหัดท�ายบทท่ี 1 จํานวน 1 ข�อ 
3. สุ�มผู�เรียนบางคู�ออกมานําเสนอหน�าชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
1. ให�ทําแบบฝ_กหัดท�ายบทท่ี 1 จํานวน 1 ข�อ 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ� 

1. หนังสือเรียนท่ีเก่ียวข�องกับรายวิชา 
2. แผนการจัดการเรียนรู�หน�วยที่ 1  สัปดาห6ที่  1-2 

สื่อโสตทัศน� 
1. แผ�นใส 
2. เคร่ืองฉายข�ามศีรษะ 
3. วีดีทัศน6 
4. กระดานไวท6บอร6ด 

การประเมินผล 
          ก�อนเรียน 

1. แบบประเมินผลก�อนเรียน เกณฑ6ผ�าน  15%  ข้ึนไป 
2. สังเกตการทํางานร�วมกันของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินคําถามท�ายบทที่ 1 จํานวน 1 ข�อ  เกณฑ6ผ�าน  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝ_กหัดท�ายบทที่ 1 จํานวน 1 ข�อ เกณฑ6ผ�าน 75% 

          หลังเรียน 
1. แบบประเมินด�านทักษะและด�านจิตพิสัย เกณฑ6ผ�านคือ พอใช� 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 
4. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค�านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค6 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
          
          ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู� 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
          ผลการสอนของครู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  2 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  2 

ช่ือหนวย    หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
             หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ  AM 
สาระสําคัญ 
             ภาครับสัญญาณความถ่ีวิทยุทํางานเก่ียวข�องกับคลื่นความถ่ีวิทยุได�แก� สายอากาศ  สายดิน  
ภาคเปลี่ยนความถ่ีแบบซูเปอร6เฮเทอโรดายน6  ภาคขยายไอเอฟ  2  ภาค  ภาคดีเทกเตอร6และ AGC  
และภาคขยายสัญญาณความถ่ีเสียงจะทําการขยายความถ่ีเสียงย�านช�วง  20-20,000 Hz  
ประกอบด�วยภาคขยาย AF ที่ 1  ภาคขยาย AF ท่ี 2  และลําโพง  ส�วนภาคแหล�งจ�ายกําลังไฟฟDาทํา
หน�าที่จ�ายกําลังไฟฟDากระแสตรงให�วงจรต�างๆ ทํางานได� 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
             1. เพื่อรู�หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ  AM ได� 
             2. เพื่อเข�าใจหลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM ได� 
เน้ือหา 
              หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ  เครื่องรับวิทยุ AM/FM  ของ ร.ศ. บุญชัด  เนติศักดิ์ 
หน�า………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู�เรียน 

ขั้นนําเข�าสูบทเรียน (เวลา 30 นาที) 
5. ให�ผู�เรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู�

ก�อนเรียนหน�วยที่ 2   1 ข�อ 
6. ครูอภิปรายให�ผู�เรียนได�เห็นความหมาย

เนื้อหารายวิชาท่ีสอน 
7. ครูให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มและระดมความคิด

ชนิดของเครื่องรับต�นแบบ 
8. ครูแจ�งผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
6. ครูให�ผู�เรียนดูวีดีทัศน6เพื่อให�ผู�เรียนนําไป

ปฏิบัติได�อย�างเหมาะสมถูกต�อง 
7. ครูให�ผู�เรียนร�วมแสดงความคิดเห็นโดยใช�

คําถามกระตุ�น 
8. ผู�สอนนําเสนอเก่ียวกับเนื้อหารายวชิาโดย

ใช�แผ�นใสประกอบ 
9. ให�ผู�เรียนจับคู�กับเพื่อนคู�คิดตามความ

สมัครใจและร�วมกันวิเคราะห6ตามใบงาน 
10. สุ�มผู�เรียนบางคู�ออกมารายงานผลหน�า

ห�องเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

3. ครูและผู�เรียนร�วมกันสรุปเนื้อหาอย�างย�อ
โดยสรุปออกเป@นข�อ ๆ บนกระดานหน�า
ชั้นเพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจเป@นลําดับข้ันตอน 

4. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษย6สัมพันธ6 ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซ่ือสัตย6สุจริต ความ
สนใจใฝ]รู� ความกระตือรือร�นในการเรียน 

 
4. ผู�เรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู�ก�อน

เรียนหน�วยท่ี 2  จํานวน 1 ข�อ 
5. ผู�เรียนฟ^งและจดบันทึก 
 
6. ผู�เรียนแต�ละกลุ�มร�วมกันระดมความคิด

เคร่ืองรับต�นแบบ 
     4.    ผู�เรียนฟ^งและจดบันทึก 
 

6. ผู�เรียนดูวีดีทัศน6 
 
7. ผู�เรียนตอบคําถามที่ครูถาม 

 
8. ผู�เรียนฟ^งคําอธิบายและจดบันทึก 

 
9. ผู�เรียนจับคู�กับเพื่อนคู�คิดและช�วยกัน

วิเคราะห6ตามใบงาน 
10. ผู�เรียนออกมารายงานผลหน�าห�องเรียน 
 
 
3. ผู�เรียนร�วมกันสรุปเน้ือหาร�วมกันผู�สอน 
 
 
4. ผู�เรียนฟ^งคําอบรมที่ครูให�ความรู�คุณธรรม 

จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 
งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
          ก�อนเรียน 

2. ให�ทําแบบทดสอบก�อนเรียนจํานวน 1 ข�อ 
          ขณะเรียน 

4. ให�ทําคําถามท�ายบทท่ี  2  จํานวน 1 ข�อ 
5. ให�ทําแบบฝ_กหัดท�ายบทท่ี 2 จํานวน 1 ข�อ 
6. สุ�มผู�เรียนบางคู�ออกมานําเสนอหน�าชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
2. ให�ทําแบบฝ_กหัดท�ายบทท่ี 2 จํานวน 1 ข�อ 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ� 

3. หนังสือเรียนท่ีเก่ียวข�องกับรายวิชา 
4. แผนการจัดการเรียนรู�หน�วยที่ 2  สัปดาห6ที่  2 

สื่อโสตทัศน� 
5. แผ�นใส 
6. เคร่ืองฉายข�ามศีรษะ 
7. วีดีทัศน6 
8. กระดานไวท6บอร6ด 

การประเมินผล 
          ก�อนเรียน 

3. แบบประเมินผลก�อนเรียน เกณฑ6ผ�าน  15%  ข้ึนไป 
4. สังเกตการทํางานร�วมกันของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินคําถามท�ายบทที่ 1 จํานวน 1 ข�อ  เกณฑ6ผ�าน  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝ_กหัดท�ายบทที่ 1 จํานวน 1 ข�อ เกณฑ6ผ�าน 75% 

          หลังเรียน 
5. แบบประเมินด�านทักษะและด�านจิตพิสัย เกณฑ6ผ�านคือ พอใช� 
6. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
7. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 
8. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค�านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค6 

 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังสอน 

          
          ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู� 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
          ผลการสอนของครู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  2 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  3 

ช่ือหนวย    หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ  AM จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
             หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ  AM 
สาระสําคัญ 
             ภาครับสัญญาณความถ่ีวิทยุทํางานเก่ียวข�องกับคลื่นความถ่ีวิทยุได�แก� สายอากาศ  สายดิน  
ภาคเปลี่ยนความถ่ีแบบซูเปอร6เฮเทอโรดายน6  ภาคขยายไอเอฟ  2  ภาค  ภาคดีเทกเตอร6และ AGC  
และภาคขยายสัญญาณความถ่ีเสียงจะทําการขยายความถ่ีเสียงย�านช�วง  20-20,000 Hz  
ประกอบด�วยภาคขยาย AF ที่ 1  ภาคขยาย AF ท่ี 2  และลําโพง  ส�วนภาคแหล�งจ�ายกําลังไฟฟDาทํา
หน�าที่จ�ายกําลังไฟฟDากระแสตรงให�วงจรต�างๆ ทํางานได� 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
             1.สามารถนาํหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ  AM ไปใช�งานได� 
เน้ือหา 
              หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ  เครื่องรับวิทยุ AM/FM  ของ ร.ศ. บุญชัด  เนติศักดิ์ 
หน�า………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู�เรียน 

ขั้นนําเข�าสูบทเรียน (เวลา 30 นาที) 
9. ให�ผู�เรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู�

ก�อนเรียนหน�วยที่ 3    1 ข�อ 
10. ครูอภิปรายให�ผู�เรียนได�เห็นความหมาย

เนื้อหารายวิชาท่ีสอน 
11. ครูให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�มและระดมความคิด

ชนิดของเครื่องรับต�นแบบ 
12. ครูแจ�งผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
11. ครูให�ผู�เรียนดูวีดีทัศน6เพื่อให�ผู�เรียนนําไป

ปฏิบัติได�อย�างเหมาะสมถูกต�อง 
12. ครูให�ผู�เรียนร�วมแสดงความคิดเห็นโดยใช�

คําถามกระตุ�น 
13. ผู�สอนนําเสนอเก่ียวกับเนื้อหารายวชิาโดย

ใช�แผ�นใสประกอบ 
14. ให�ผู�เรียนจับคู�กับเพื่อนคู�คิดตามความ

สมัครใจและร�วมกันวิเคราะห6ตามใบงาน 
15. สุ�มผู�เรียนบางคู�ออกมารายงานผลหน�า

ห�องเรียน 
ขั้นสรุป(เวลา 30 นาที) 

5. ครูและผู�เรียนร�วมกันสรุปเนื้อหาอย�างย�อ
โดยสรุปออกเป@นข�อ ๆ บนกระดานหน�า
ชั้นเพื่อให�ผู�เรียนเข�าใจเป@นลําดับข้ันตอน 

6. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษย6สัมพันธ6 ความมีวินัย ความ
รับผิดของ ความซ่ือสัตย6สุจริต ความ
สนใจใฝ]รู� ความกระตือรือร�นในการเรียน 

 
7. ผู�เรียนทําแบบประเมินผลการเรียนรู�ก�อน

เรียนหน�วยท่ี 3  จํานวน 1 ข�อ 
8. ผู�เรียนฟ^งและจดบันทึก 
 
9. ผู�เรียนแต�ละกลุ�มร�วมกันระดมความคิด

เคร่ืองรับต�นแบบ 
     4.    ผู�เรียนฟ^งและจดบันทึก 
 

11. ผู�เรียนดูวีดีทัศน6 
 
12. ผู�เรียนตอบคําถามที่ครูถาม 

 
13. ผู�เรียนฟ^งคําอธิบายและจดบันทึก 

 
14. ผู�เรียนจับคู�กับเพื่อนคู�คิดและช�วยกัน

วิเคราะห6ตามใบงาน 
15. ผู�เรียนออกมารายงานผลหน�าห�องเรียน 
 
 
5. ผู�เรียนร�วมกันสรุปเน้ือหาร�วมกันผู�สอน 
 
 
6. ผู�เรียนฟ^งคําอบรมที่ครูให�ความรู�คุณธรรม 

จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรม 
          ก�อนเรียน 

3. ให�ทําแบบทดสอบก�อนเรียนจํานวน 1 ข�อ 
          ขณะเรียน 

7. ให�ทําคําถามท�ายบทท่ี 3  จํานวน 1 ข�อ 
8. ให�ทําแบบฝ_กหัดท�ายบทท่ี 3 จํานวน 1 ข�อ 
9. สุ�มผู�เรียนบางคู�ออกมานําเสนอหน�าชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
3. ให�ทําแบบฝ_กหัดท�ายบทท่ี 3 จํานวน 1 ข�อ 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อสิ่งพิมพ� 

5. หนังสือเรียนท่ีเก่ียวข�องกับรายวิชา 
6. แผนการจัดการเรียนรู�หน�วยที่ 3  สัปดาห6ท่ี  3 

สื่อโสตทัศน� 
9. แผ�นใส 
10. เคร่ืองฉายข�ามศีรษะ 
11. วีดีทัศน6 
12. กระดานไวท6บอร6ด 

การประเมินผล 
          ก�อนเรียน 

5. แบบประเมินผลก�อนเรียน เกณฑ6ผ�าน  15%  ข้ึนไป 
6. สังเกตการทํางานร�วมกันของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินคําถามท�ายบทที่ 1 จํานวน 1 ข�อ  เกณฑ6ผ�าน  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝ_กหัดท�ายบทที่ 1 จํานวน 1 ข�อ เกณฑ6ผ�าน 75% 

          หลังเรียน 
9. แบบประเมินด�านทักษะและด�านจิตพิสัย เกณฑ6ผ�านคือ พอใช� 
10. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
11. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ�ม 
12. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค�านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค6 

 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 
          
          ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู� 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
          ผลการสอนของครู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  3 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  4 

ช่ือหนวย  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  FM และ 
FM MPX ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  FM และ FM MPX จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
             บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  FM และ FM MPX 
สาระสําคัญ 
            บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  FM  แบ�งออกเป@น 3 ส�วนคือ 1.ภาครับสัญญาณ
ความถ่ีวิทยุ ความถ่ี 88-108 MHz  2.ภาคขยายสัญญาณความถ่ีเสียง  3.ภาคแหล�งจ�ายกําลังไฟฟDา            
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
            1. เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวิทยุแบบ  FM และ FM MPX ได� 
            2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบ  FM และ FM MPX ได� 
เน้ือหา 
            หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ  เคร่ืองรับวิทยุ AM/FM  ของ ร.ศ. บุญชัด  เนติศักดิ์ 
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  4 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  5 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ FM และ 
FM MPX ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
          หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX 
สาระสําคัญ 
          เสาอากาศเคร่ืองรับ  FM  ทํากน�าท่ีรับคลื่น  FM  จากสถานีส�งต�างๆ ความถ่ี  88-108  MHz  
เสาอากาศอาจเป@นการติดตั้งอยู�กับเคร่ืองรับหรือเสาอากาศจากภายนอก  
          ภาคฟรอนด6เอ็นด6  จะประกอบไปด�วย การขยาย RF และมิกเซอร6  และ OSC  
         ภาคขยายสัญญาณความถ่ี  IF จะรับสัญญาณมาจากภาคมิกเซอร6ด�วยความถ่ี   10.7 MHz  
มาทําการขยายติดต�อกัน  3  ครั้ง 
         ภาค FM ดีเทกเตอร6  ทําหน�าที่ตรวจจับเพื่อแยกสัญญาณเสียงออกจากคลื่น  IF  ของ FM 
ความถ่ี 10.7 MHz  
         ภาค AFC ทําหน�าที่ควบคุมความถ่ีของ OSC ให�พอดีล็อคกับคล่ืน RF ตลอดเวลา 
         ภาค  AGC ทําหน�าท่ีควบคุมการขยายของภาคขยาย  IF ให�คงท่ีสมํ่าเสมอกันทุก ๆ สถานี 
          จากการทํางานของเครื่องรับวิทยุ  FM  จะมีหลักการคล�ายคลึงกับเคร่ืองรับระบบ  AM 
เพราะเป@นระบบซูเปอร6เฮเทอร6โรดายน6เช�นกัน 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
           1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ได� 
           2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ได� 
เน้ือหา 
            หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ  เคร่ืองรับวิทยุ AM/FM  ของ ร.ศ. บุญชัด  เนติศักดิ์ 
หน�า……………. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  4 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  6 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ FM และ 
FM MPX ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  หลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
          หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX 
สาระสําคัญ 
          เสาอากาศเคร่ืองรับ  FM  ทํากน�าท่ีรับคลื่น  FM  จากสถานีส�งต�างๆ ความถ่ี  88-108  MHz  
เสาอากาศอาจเป@นการติดตั้งอยู�กับเคร่ืองรับหรือเสาอากาศจากภายนอก  
          ภาคฟรอนด6เอ็นด6  จะประกอบไปด�วย การขยาย RF และมิกเซอร6  และ OSC  
         ภาคขยายสัญญาณความถ่ี  IF จะรับสัญญาณมาจากภาคมิกเซอร6ด�วยความถ่ี   10.7 MHz  
มาทําการขยายติดต�อกัน  3  ครั้ง 
         ภาค FM ดีเทกเตอร6  ทําหน�าที่ตรวจจับเพื่อแยกสัญญาณเสียงออกจากคลื่น  IF  ของ FM 
ความถ่ี 10.7 MHz  
         ภาค AFC ทําหน�าที่ควบคุมความถ่ีของ OSC ให�พอดีล็อคกับคล่ืน RF ตลอดเวลา 
         ภาค  AGC ทําหน�าท่ีควบคุมการขยายของภาคขยาย  IF ให�คงท่ีสมํ่าเสมอกันทุก ๆ สถานี 
          จากการทํางานของเครื่องรับวิทยุ  FM  จะมีหลักการคล�ายคลึงกับเคร่ืองรับระบบ  AM 
เพราะเป@นระบบซูเปอร6เฮเทอร6โรดายน6เช�นกัน 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
           1. สามารถนําหลักการทํางานของเคร่ืองรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ไปใช�งานได� 
เน้ือหา 
            หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ  เคร่ืองรับวิทยุ AM/FM  ของ ร.ศ. บุญชัด  เนติศักดิ์ 
หน�า……………. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน  (สอนครั�งที� �-�) 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั�นนําเข้าสู่บทเรียน 
�. ครูสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเองโดยกล่าวสวสัดี
กบันกัเรียน แนะนาํตนเอง โดยเขียนบนกระดาน 
". ครูบอกภูมิลาํเนา สถาบนัที(จบการศึกษา 
ประสบการณ์ในการสอน  

ขั�นสนใจปัญหา 
�. นกัเรียนซกัถาม แลกเปลี(ยน อภิปราย ตาม
ประเดน็ที(สงสยั / สนใจ 

ขั�นสอนทฤษฎ ี
0. ครูแจง้เนื2อหา จุดประสงคก์ารเรียน และอภิปราย
ถึงเนื2อหา สาระการเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียน ตาม
เนื2อหาการเรียนรู้หน่วยการเรียน ก. เรื(อง ปฐมนิเทศ 
5. ครูและนกัเรียนตกลงหลกัเกณฑก์ารวดัผลและ
การให้คะแนนในส่วนต่างๆ ร่วมกนั 
9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัตกลงเกี(ยวกบัขอ้ปฏิบติั
และกฎระเบียบในการเรียนการสอน 
<. ครูบอกห้องพกัครู โต๊ะทาํงานเพื(อใหน้กัเรียนที(มี
ขอ้สงสัยสามารถไปพูดคุย ติดต่อ หรือส่งงานได ้
@. ครูแนะนาํหนงัสือประกอบการเรียนการสอน
และแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ(มเติม 

ขั�นศึกษาข้อมลู 
". นกัเรียนฟังครูอธิบายจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนที( ก และจดบนัทึก 
0. นกัเรียนฟังครูบรรยายและจดบนัทึก 
4. นกัเรียนร่วมอภิปรายเกี(ยวกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล ขอ้ปฏิบติั
ในการเรียนการสอน 
9. นกัเรียนตอบคาํถาม / อภิปราย 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั�นสอนปฏิบัติ 
D. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเกี(ยวกบัเนื2อหา เกณฑก์าร
ประเมินผล 
9. ครูใหน้กัเรียนเขียนแนะนาํตนเอง 
�F. ครูใหน้กัเรียนเลือกหวัหนา้หอ้งและรองหวัหนา้
หอ้ง 

ขั�นศึกษาข้อมลู 
<. นกัเรียนศึกษาตามเนื2อหาการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนที ก เรื(องปฐมนิเทศ 
@. นกัเรียนเขียนแนะนาํตนเอง 
D. นกัเรียนช่วยกนัคดัเลือกหวัหนา้หอ้งและ
รองหวัหนา้ห้อง 

ขั�นสรุป 
��. ครูถามนกัเรียนเกี(ยวกบัเรื(องที(ครูกล่าวมา
ขา้งตน้วา่มีอะไรบา้ง มีรายละเอียดสาํคญัอยา่งไร 
12. ครูสอบถามนกัเรียนวา่หอ้งพกัครูอยูที่(ไหน 
10. ครูอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขั�นพยายามและขั�นสําเร็จผล 
K. นกัเรียนช่วยกนัสรุปเนื2อหาและจดบนัทึก 
ประกอบดว้ยสาระเกี(ยวกบัเรื(องที(จะเรียน 
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน กฎระเบียบขอ้
ปฏิบติัในการเรียน 



เพื(อบูรณาการเขา้กบักิจกรรมการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย �. ความพอประมาณ ". ความมี
เหตุผล 0. การมีภูมิคุม้กนัในตวัที(ดี 
15. ครูซกัถามนกัเรียนว่ามีขอ้สงสยัอะไรอีกหรือไม่
�9. ครูใหน้กัเรียนทาํความสะอาดหอ้งเรียน 

�F. นกัเรียนรับฟังและจดบนัทึกหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบ
และพยายามสืบคน้ขอ้มลูและปฏิบติังานให้
สาํเร็จอยา่งมีเหตุผล 
��. นกัเรียนช่วยกนัทาํความสะอาดเครื(องมือ 
อุปกรณ์ จดัหอ้งเรียนใหเ้รียบร้อย 
 

ขั�นนําไปใช้ 
�<. ครูใหน้กัเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 
�@. ครูบนัทึกหลงัการสอน 

ขั�นนําไปใช้ 
�". นกัเรียนทาํแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจาํ
หน่วยการเรียน 

 

3. งานที�มอบหมาย 
 ก่อนเรียน : ครูใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายเกี(ยวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขณะเรียน : �. ครูให้นกัเรียนเขียนแนะนาํตนเองและใหน้กัเรียนแนะนาํตนเองทีละคน 
       ". นกัเรียนช่วยกนัเลือกหวัหนา้หอ้งและรองหัวหนา้หอ้ง 
 หลงัเรียน : ครูใหน้กัเรียนไปศึกษาหน่วยการเรียนที( � มาล่วงหนา้ 
 

�. สื�อการเรียนการสอน 
 

 �.6 สื�อสิ�งพิมพ์ 
  <.�.� เนื2อหาการเรียนหน่วยการเรียน 
  <.�." หนังสือประกอบการเรียนรายวิชาพื2นฐานวงจรวงจรอิเลก็ทรอนิกส์  ของสาํนกัพิมพ์
ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ เรียบเรียงโดย นายอดุลย ์ กลัยาแกว้ 
  <.�.0 แผน่ใสรายละเอียดกาํหนดการสอนหรือกาํหนดสาระการเรียนรู้ 
  <.�.5 แบบฟอร์มการแนะนาํตนเองของนกัเรียน 
 �.8 สื�อโสตทัศน์ 
  <.".� เครื(องฉายขา้มศีรษะ 
  <."." เครื(องขยายเสียง ไมโครโฟน ลาํโพง 
  <.".0 สื(อคอมพิวเตอร์นาํเสนอโดยโปรแกรม power point 
 
 
 
 
 



7. แหล่งการเรียนรู้ 
 

 ;.6 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
  @.�.� หอ้งสมุด 
  @.�." ศูนยว์ิทยบริการ 
  @.�.0 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โดยศึกษาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
 ;.8 แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  @.".� ศูนยห์นงัสือ 
  @."." อินเทอร์เน็ต 
  @.".0 หอ้งสมุดประชาชน 
  @.".5 ผูป้ระกอบการ / สถานประกอบการในทอ้งถิ(น 
 
 
บันทึกหลังสอน 
          
          ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู� 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           
          ผลการสอนของครู 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  



 
 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  5 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  7 

ช่ือหนวย  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียงแบบต�างๆ ชั่วโมงรวม  15 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียงแบบต�างๆ จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบต�างๆ 
 สาระสําคัญ 
            ภาคขยายสัญญาณเสียงความถ่ีต่ําย�าน  AF 20-20,000 Hz โดยทั่วๆ ไปภาคขยาย
สัญญาณเสียงจะประกอบด�วยส�วนสําคัญดังนี้ 
            1.วงจรควบคุมระดับสัญญาณอินพุตหรือโวลุ�ม 
            2.วงจรขยาย AF ที่ 1 หรือวงจรขับ 
            3.วงจรขยาย AF ที่ 2 หรือวงจรขยายกําลัง 
            4.ลําโพง 
            5.วงจรจ�ายกําลังไฟฟDา            
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
             1. เพื่อให�บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบต�างๆ ได� 
             2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงแบบต�างๆ ได� 
เน้ือหา             
             หนังสือทฤษฎีและปฏิบัติ  เครื่องรับวิทยุ AM/ FM ของ ร.ศ. บุญชัด  เนติศักดิ์    
หน�า……………. และเคร่ืองเสียงภาคทฤษฎี  ของ  ธนภัทร  ภูรีพิทักษ6หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  6 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  8 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง ชั่วโมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  หลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียง จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
             หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง 
สาระสําคัญ 
             สัญญาณเสียงที่มาเข�าทางโวลุ�มซ่ึงจะเป@นตัวต�านทานปรับค�าได�  ใช�สําหรับเร�งหรือลด
สัญญาณเสียงท่ีจะเข�าไปในวงจรขับและวงจรขยายกําลังเพื่อให�มีแอมพลิจูดสูงข้ึน  เพื่อขับให�
ภาคขยายกําลังทําการขยายให�แอมพลิจูดสูงข้ึนอีก  จนพอที่จะขับให�กรวยของลําโพงขับดันอากาศ
เปล�งเป@นเสียงออกมาให�หูเราได�ยิน 
              วงจรแหล�งจ�ายกําลังไฟฟDาได�แก�แบตเตอรี่  ซ่ึงจะจ�ายแรงดันไฟฟDาไปเลี้ยงส�วนต�างๆ ของ
วงจรโดยมีสวิตช6เป@นตัวเปjดปjดให�กระแสไฟฟDาเข�าวงจรขยายเสียงหรือไม�ให�เข�าก็ได� 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
              1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียงได� 
              2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียงได� 
เน้ือหา 
               หนังสือเคร่ืองเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ของ  ธนภัทร  ภูรีพิทักษ6  
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  6 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  9 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  หลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียง จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
             หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง 
สาระสําคัญ 
             สัญญาณเสียงที่มาเข�าทางโวลุ�มซ่ึงจะเป@นตัวต�านทานปรับค�าได�  ใช�สําหรับเร�งหรือลด
สัญญาณเสียงท่ีจะเข�าไปในวงจรขับและวงจรขยายกําลังเพื่อให�มีแอมพลิจูดสูงข้ึน  เพื่อขับให�
ภาคขยายกําลังทําการขยายให�แอมพลิจูดสูงข้ึนอีก  จนพอที่จะขับให�กรวยของลําโพงขับดันอากาศ
เปล�งเป@นเสียงออกมาให�หูเราได�ยิน 
              วงจรแหล�งจ�ายกําลังไฟฟDาได�แก�แบตเตอรี่  ซ่ึงจะจ�ายแรงดันไฟฟDาไปเลี้ยงส�วนต�างๆ ของ
วงจรโดยมีสวิตช6เป@นตัวเปjดปjดให�กระแสไฟฟDาเข�าวงจรขยายเสียงหรือไม�ให�เข�าก็ได� 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
              1. สามารถนําหลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียงไปใช�งานได� 
เน้ือหา 
               หนังสือเคร่ืองเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ของ  ธนภัทร  ภูรีพิทักษ6  
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  7 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  10 

ช่ือหนวย การวัดและทดสอบคุณสมบัตขิองเคร่ืองขยาย
เสียง ชั่วโมงรวม  10 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
          การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองขยายเสียง 
สาระสําคัญ 
           เคร่ืองขยายเสียงเม่ือนํามาใช�งานจะต�องมีการวัดค�าความต�านทานอินพุต  การวัดหาค�ากําลัง
เอาต6พุต  การวัดค�าผลตอบสนองความถ่ี  และการทดสอบระบบลําโพง 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
           1. เพื่อให�รู�การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองขยายเสียงได� 
           2. เพื่อให�เข�าใจการวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียงได� 
เน้ือหา 
           หนังสือเคร่ืองเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ของ  ธนภัทร  ภูรีพิทักษ6  
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  7 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  11 

ช่ือหนวย การวัดและทดสอบคุณสมบัตขิองเคร่ืองขยาย
เสียง ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียง จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
          การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเคร่ืองขยายเสียง 
สาระสําคัญ 
           เคร่ืองขยายเสียงเม่ือนํามาใช�งานจะต�องมีการวัดค�าความต�านทานอินพุต  การวัดหาค�ากําลัง
เอาต6พุต  การวัดค�าผลตอบสนองความถ่ี  และการทดสอบระบบลําโพง 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
           1. สามารถนําการวดัและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องขยายเสียงไปใช�งานได� 
เน้ือหา 
           หนังสือเคร่ืองเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ของ  ธนภัทร  ภูรีพิทักษ6  
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  8 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  12 

ช่ือหนวย  ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ จํานวนชั่วโมง  5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
            ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ 
สาระสําคัญ 
             อุปกรณ6ประกอบระบบเสียง  นั้นจะประกอบด�วย สายสัญญาณ  สายลาํโพง  สายสัญญาณ
ระหว�างเคร่ืองเสียง  การกําหนดรายละเอียดของสายสัญญาณ และอุปกรณ6ประเภทปลั๊กและแจ็ค 
ประเภทข�อต�อในระบบเสียง 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
              1. เพื่อให�รู�ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบได� 
              2. เพื่อให�เข�าใจระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบได� 
เน้ือหา 
             หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ของ  ธนภัทร  ภูรีพิทักษ6  
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  8 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  13 

ช่ือหนวย  ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ จํานวนชั่วโมง  5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
            ระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบ 
สาระสําคัญ 
             อุปกรณ6ประกอบระบบเสียง  นั้นจะประกอบด�วย สายสัญญาณ  สายลาํโพง  สายสัญญาณ
ระหว�างเคร่ืองเสียง  การกําหนดรายละเอียดของสายสัญญาณ และอุปกรณ6ประเภทปลั๊กและแจ็ค 
ประเภทข�อต�อในระบบเสียง 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
              1. สามารถนําระบบเสียง  และอุปกรณ6ประกอบไปใช�งานได� 
เน้ือหา 
             หนังสือเครื่องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ของ  ธนภัทร  ภูรีพิทักษ6  
หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  9 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  14 

ช่ือหนวย  บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6 ชั่วโมงรวม 5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6 จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6 
สาระสําคัญ 
            บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับโทรทัศน6ประกอบด�วยภาคต�างๆ คือ วงจรอาร6เอฟแอมปl  
วงจรมิกเซอร6 ,วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6, วงจรขยายสัญญาณความถ่ีปานกลาง ,วงจรวีดีโอดีเทก
เตอร6 ,วงจรขยายสัญญาณภาพภาคแรก ,วงจรวีดีโอเอ�าต6พตุ,วงจรเอจีซี วงจรเอจีซีดีเทกเตอร6 ,วงจร
เอจีซีแอมปลิฟายเออร6,วงจรดีเลย6 เอจีซี ,วงจรซาวด6 ไอเอฟ ,วงจรซาวด6ดีเทคเตอร6 ,วงจรออดิโอ   
ไดร�พ6 ,วงจรออดิโอเอาต6พุต ,วงจรน�อยส6แคนเซลเลอร6,วงจรแยกซิงก6 เป@นต�น 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
            1. เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได� 
            2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมโทรทัศน6ได� 
เน้ือหา 
             หนังสือปฏิบัติ  เครื่องรับโทรทัศน61 ของ อภิสิทธิ์  รัตน6อ�อน  หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  10 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  15 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการ
ทํางานของวงจรภาคต�างๆ ชั่วโมงรวม 5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจร
ภาคต�างๆ จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ 
สาระสําคัญ 

RF Amp วงจรอาร6เอฟแอมปl ทําหน�าที่ขยายความถ่ีสูง ย�าน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทัศน6เพื่อให�สัญญาณมีความแรงสูงกว�าน�อยส6ประมาณ 50-60 db ก�อนส�งไปเข�าวงจรมิกเซอร6 

วงจรมิกเซอร6 ทําหน�าที่ผสมสัญญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร6เอฟ ของสถานีโทรทัศน6ทุกช�อง
ท่ีถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร6เอฟแอมปl แล�วมาผสมกับความถ่ีที่สร�างจากวงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6
ในเคร่ือง  เพื่อแยกเอาเฉพาะผลต�างระหว�างความถ่ีท้ังสองที่เรียกว�า สัญญาณความถ่ีปานกลาง หรือ 
ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซ่ึงมีค�าความถ่ีเดียวกันหมด ส�งออกไปเข�าวงจรขยาย ไอเอฟ ตาม
หลักการของระบบ Supper Heterodyne)  

วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6(Local  Oscillator) ทําหน�าที่สร�างสัญญาณกระแสสลับความถ่ีสูง 
มีค�าความถ่ีและแรงดันคงที่ โดยความถ่ีท่ีสร�างข้ึนจะต�องมีค�าความถ่ีคลื่นพาหะสัญญาณภาพของ
สถานีท่ีรับเข�ามาเท�ากับความถ่ี ไอเอฟ ดังสูตร Fosc = Frf + Fif  Fosc คือความถ่ีที่วงจรโลคัล
ออสซิลเลเตอร6สร�าง Frf คือความถ่ีคลื่นพาหะสัญญาณภาพของช�องท่ีรับเข�ามาขณะนั้น Fif  คือ
ค�าความถ่ีปานกลางของสัญญาณภาพ  ซ่ึงมีค�าเท�ากับ 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR) 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
            1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
            2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทาํงานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
            3. สามารถนาํหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทาํงานของวงจรภาคต�างๆ ไปใช�
งานได� 
เน้ือหา 
             หนังสือปฏิบัติ  เครื่องรับโทรทัศน61 ของ อภิสิทธิ์  รัตน6อ�อน  หน�า……………. 
 

 
 
 



 
 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  10 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  16 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการ
ทํางานของวงจรภาคต�างๆ ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจร
ภาคต�างๆ จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ 
สาระสําคัญ 

RF Amp วงจรอาร6เอฟแอมปl ทําหน�าที่ขยายความถ่ีสูง ย�าน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทัศน6เพื่อให�สัญญาณมีความแรงสูงกว�าน�อยส6ประมาณ 50-60 db ก�อนส�งไปเข�าวงจรมิกเซอร6 

วงจรมิกเซอร6 ทําหน�าที่ผสมสัญญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร6เอฟ ของสถานีโทรทัศน6ทุกช�อง
ท่ีถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร6เอฟแอมปl แล�วมาผสมกับความถ่ีที่สร�างจากวงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6
ในเคร่ือง  เพื่อแยกเอาเฉพาะผลต�างระหว�างความถ่ีท้ังสองที่เรียกว�า สัญญาณความถ่ีปานกลาง หรือ 
ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซ่ึงมีค�าความถ่ีเดียวกันหมด ส�งออกไปเข�าวงจรขยาย ไอเอฟ ตาม
หลักการของระบบ Supper Heterodyne)  

วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6(Local  Oscillator) ทําหน�าที่สร�างสัญญาณกระแสสลับความถ่ีสูง 
มีค�าความถ่ีและแรงดันคงที่ โดยความถ่ีท่ีสร�างข้ึนจะต�องมีค�าความถ่ีคลื่นพาหะสัญญาณภาพของ
สถานีท่ีรับเข�ามาเท�ากับความถ่ี ไอเอฟ ดังสูตร Fosc = Frf + Fif  Fosc คือความถ่ีที่วงจรโลคัล
ออสซิลเลเตอร6สร�าง Frf คือความถ่ีคลื่นพาหะสัญญาณภาพของช�องท่ีรับเข�ามาขณะนั้น Fif  คือ
ค�าความถ่ีปานกลางของสัญญาณภาพ  ซ่ึงมีค�าเท�ากับ 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR) 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
            1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
            2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทาํงานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
            3. สามารถนาํหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทาํงานของวงจรภาคต�างๆ ไปใช�
งานได� 
เน้ือหา 
             หนังสือปฏิบัติ  เครื่องรับโทรทัศน61 ของ อภิสิทธิ์  รัตน6อ�อน  หน�า……………. 
 

 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  10 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  17 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการ
ทํางานของวงจรภาคต�างๆ ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจร
ภาคต�างๆ จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ 
สาระสําคัญ 

RF Amp วงจรอาร6เอฟแอมปl ทําหน�าที่ขยายความถ่ีสูง ย�าน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทัศน6เพื่อให�สัญญาณมีความแรงสูงกว�าน�อยส6ประมาณ 50-60 db ก�อนส�งไปเข�าวงจรมิกเซอร6 

วงจรมิกเซอร6 ทําหน�าที่ผสมสัญญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร6เอฟ ของสถานีโทรทัศน6ทุกช�อง
ท่ีถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร6เอฟแอมปl แล�วมาผสมกับความถ่ีที่สร�างจากวงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6
ในเคร่ือง  เพื่อแยกเอาเฉพาะผลต�างระหว�างความถ่ีท้ังสองที่เรียกว�า สัญญาณความถ่ีปานกลาง หรือ 
ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซ่ึงมีค�าความถ่ีเดียวกันหมด ส�งออกไปเข�าวงจรขยาย ไอเอฟ ตาม
หลักการของระบบ Supper Heterodyne)  

วงจรโลคัลออสซิลเลเตอร6(Local  Oscillator) ทําหน�าที่สร�างสัญญาณกระแสสลับความถ่ีสูง 
มีค�าความถ่ีและแรงดันคงที่ โดยความถ่ีท่ีสร�างข้ึนจะต�องมีค�าความถ่ีคลื่นพาหะสัญญาณภาพของ
สถานีท่ีรับเข�ามาเท�ากับความถ่ี ไอเอฟ ดังสูตร Fosc = Frf + Fif  Fosc คือความถ่ีที่วงจรโลคัล
ออสซิลเลเตอร6สร�าง Frf คือความถ่ีคลื่นพาหะสัญญาณภาพของช�องท่ีรับเข�ามาขณะนั้น Fif  คือ
ค�าความถ่ีปานกลางของสัญญาณภาพ  ซ่ึงมีค�าเท�ากับ 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR) 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
            1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทํางานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
            2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทาํงานของวงจรภาคต�างๆ ได� 
            3. สามารถนาํหลักการทํางานของระบบโทรทัศน6  และการทาํงานของวงจรภาคต�างๆ ไปใช�
งานได� 

 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  11 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  18 

ช่ือหนวย  บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป วีซีดี  ดี
วีดี 

ชั่วโมงรวม  5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองวิดีโอเทป จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทป 
สาระสําคัญ 

บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทปเบื้องต�นจะประกอบไปด�วยภาคควบคุมแมคคานิคในส�วนของ
มอเตอร6ขับเนื้อเทป  ภาคเปลี่ยนสัญญาณภาพและเสียง  และภาคขยายสัญญาณภาพและเสียง  
ตลอดจนภาคจ�ายไฟให�กับส�วนต�างๆ ของเคร่ืองวิดีโอเทป 
สมรรถนะที่พึงประสงค� (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
           1. เพื่อให�รู�บล็อกไดอะแกรมเครื่องวิดีโอเทปได� 
           2. เพื่อให�เข�าใจบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองวิดีโอเทปได� 
เน้ือหา 
           หนังสือ เคร่ืองวิดีโอเทป ของ อ.เจน  สงสมพันธุ6   หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 แผนการจัดการเรียนรู� หนวยที่  12 

ช่ือวิชางานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ สอนคร้ังที่  18 

ช่ือหนวย  หลักการทํางานเบือ้งต�นของเครื่อง
วิดีโอเทป วีซีดี  ดีวีด ี

ชั่วโมงรวม 5 

ช่ือเร่ืองหรือชื่องาน  หลักการทํางานเบ้ืองต�นของเคร่ืองวิดีโอเทป จํานวนชั่วโมง 5 

หัวข�อเร่ืองและงาน 
           หลักการทํางานเบื้องต�นของเคร่ืองวิดีโอเทป 
สาระสําคัญ 
           หลักการทํางานเบื้องต�นของเครื่องวิดีโอเทปจะประกอบด�วย  ภาคการบันทึก  สัญญาณภาพ
ขาว-ดํา  การบันทึกสัญญาณเสียง  การเพลย&เบคสัญญาณขาว-ดํา  การเพลย&เบคสัญญาณสี 
           ภาคควบคุมการทํางานเช*น  คีย&แมทริก  วงจรป,องกันความปลอดภัย  และการทํางาน
ตามลําดับข้ันตอน 
           ระบบเซอร&โว  การควบคุมความเร็วของมอเตอร&ไซลินเดอร&เซอร&โว  และแคบสะแตนเซอร&โว  
การควบคุมเฟส  และวงจรขยายกําลังต*างๆ  ของเครื่องวิดีโอ 
สมรรถนะที่พึงประสงค" (ความรู� ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
            1. เพื่อให�รู�หลักการทํางานเบื้องต�นของเคร่ืองวิดีโอเทปได� 
            2. เพื่อให�เข�าใจหลักการทํางานเบ้ืองต�นของเครื่องวิดีโอเทปได� 
เน้ือหา 
            หนังสือ เครื่องวิดีโอเทป ของ ประพันธ&  พิพัฒนสขุ   หน�า……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั�นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั�นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ขั�นนําเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
13. ใหผู้เ้รียนทาํแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียน   1 ขอ้ 
14. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

ของเนื2อหารายวิชา 
15. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเครื(องรับตน้แบบ 
16. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ที(คาดหวงั 

ขั�นกจิกรรมการเรียนการสอน  
16. ครูใหผู้เ้รียนดูวีดีทศัน์เพื(อใหผู้เ้รียน

นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
17. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้าํถามกระตุน้ 
18. ผูส้อนนาํเสนอเกี(ยวกบัความหมายของ

เนื2อหารายวิชาโดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
19. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื(อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
20. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ขั�นสรุป(เวลา 30 นาที) 

7. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเนื2อหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั2นเพื(อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นลาํดบัขั2นตอน 

8. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เรื(อง
ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ ความมีวินยั ความ
รับผิดของ ความซื(อสตัยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
10. ผูเ้รียนทาํแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยที( 1  จาํนวน 1 ขอ้ 
11. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
12. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เครื(องรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

16. ผูเ้รียนดูวีดีทศัน์ 
 
17. ผูเ้รียนตอบคาํถามที(ครูถาม 

 
18. ผูเ้รียนฟังคาํอธิบายและจดบนัทึก 

 
19. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื(อนคู่คิดและช่วยกนั

วิเคราะห์ตามใบงาน 
20. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
7. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเนื2อหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
8. ผูเ้รียนฟังคาํอบรมที(ครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานที�มอบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 

4. ใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 

10. ใหท้าํคาํถามทา้ย จาํนวน 1 ขอ้ 
11. ใหท้าํแบบฝึกหดัทา้ยบท จาํนวน 1 ขอ้ 
12. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมานาํเสนอหนา้ชั2นเรียน 

           หลังเรียน 

4. ใหท้าํแบบฝึกหดัทา้ย จาํนวน 1 ขอ้ 

สื�อการเรียนการสอน 
สื�อสิ�งพิมพ์ 

7. หนงัสือเรียนที(เกี(ยวขอ้งกบัรายวิชา 
8. แผนการสอนหน่วยที(เรียน 

สื�อโสตทัศน์ 
13. แผน่ใส 
14. เครื(องฉายขา้มศีรษะ 
15. วีดีทศัน์ 
16. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 

7. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ขึ2นไป 
8. สงัเกตการทาํงานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 

1.    แบบประเมินคาํถามทา้ยบท จาํนวน 1 ขอ้  เกณฑผ์า่น  70%  ขึ2นไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบท จาํนวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 

13. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
14. แบบสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
15. แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
16. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 
 



 แนวปฏิบัติการมาเรียน 
  � ตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ DF เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครู ถา้เวลา
เรียนไม่ถึงร้อยละ DF จะไดผ้ลการเรียนเป็น ขร (ขาดเรียน) จะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
  " การมาสาย หมายถึง มาสายเกินเวลาที(เรียนตามตารางเรียน เกิน �F นาที 
  0 การมาสาย 0 ครั2 ง ให้ถือเป็นการขาดเรียน � ครั2 ง และใหน้บัรวมเป็นจาํนวนวนัที(ขาดเรียน
ดว้ย 
  4 การหนีเรียน หมายถึง การไมอ่ยู่เรียนหรือไมร่่วมกิจกรรมในระหวา่งเรียนเป็นเวลานาน
เกิน 0F นาที หรือเขา้เรียนแลว้ไม่อยูเ่รียน 
  9 การหนีเรียน � ครั2 ง ใหเ้ปรียบเทียบเท่ากบัการขาดเรียน � ครั2 ง 
 การวดัผล 
  � วดัความสนใจของนกัเรียน โดยสงัเกตจากความตั2งใจขณะครูบรรยาย การการกรอกขอ้มูล
แนะนาํตนเอง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายซกัถาม 
  " สังเกตการณ์เขา้ร่วมกิจกรรมและการร่วมอภิปราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวดัผล คะแนนเตม็ 6?? คะแนน  แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงันี2  
ส่วนที� 6 
 

ข้อที� พฤติกรรมบ่งชี� 

�. ความมีวินยั �. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
". ตรงต่อเวลา 
0. เขา้ร่วมกิจกรรมที(ครูผูส้อนกาํหนด 
5. เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื้(น 

2. ความรับผิดชอบ �. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียน 
". มีความเพียรพยายามในการเรียนและการทาํงาน 
0. ปฏิบติังานที(ไดรั้บมอบหมายเสร็จตามกาํหนด 
5. ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหนา้ที(ของตนเอง 

0. ความซื(อสัตยสุ์จริต �. ไม่พูดเท็จ 
". ไม่ลกัขโมยสมบติัของผูอื้(น 
0. ไม่ทุจริตในการสอบ 
5. ไม่แอบอา้งเอาสิ(งหรือผลงานผูอื้(นมาเป็นของตนเอง 

5. ความเชื(อมั(นในตนเอง �. กลา้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
". กลา้ทกัทว้งในสิ(งที(ไม่ถูกตอ้ง 
0. กลา้ยอมรับความจริง 
5. กลา้เสนอตวัเขา้แข่งขนัหรือทาํงานที(ทา้ทาย 

9. ความสนใจใฝ่รู้ �. ชอบศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
". ชอบซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 
0. แสวงหาประสบการณ์และคน้หาความรู้ใหม่ 
5. มีความกระตือรือร้น 

<. ความคิดริเริ(มสร้างสรรค ์ �. คิดในสิ(งใหม่ๆ ที(เกิดประโยชน ์
". ทาํในสิ(งที(มีประโยชนซึ์( งคนอื(นไม่เคยทาํ 
0. พฒันางานอยู่เสมอ 
5. นาํเสนอภาระงานดว้ยรูปแบบที(แตกต่างไปจากคนอื(นอยา่ง
เหมาะสมและยอมรับได ้

7. ความอดทนอุตสาหะ �. อดทนในการเรียน 
". ทาํงานนานๆ ได ้
0. อดทนในการจดัทาํภาระงาน / แบบฝึกหดั 



5. มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
D. ความประหยดัอดออม �.ใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดั 

". เลือกซื2อสินคา้ที(จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 
0. ใชท้รัพยากรส่วนรวมอยา่งประหยดั เช่น ไฟฟ้า นํ2าประปา 
5. รักษาทรัพยสิ์นของส่วนรวม 

K. ความเป็นประชาธิปไตย �. ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
". ปฏิบติัตามมติของกลุ่ม 
0. รักษาสิทธิและหนา้ที(ของตนเอง 
5. เคารพในสิทธิและหนา้ที(ของคนอื(น 

�F. ความรักสามคัคี �. มีความพร้อมเพรียงเป็นนํ2าหนึ(งใจเดียวกนั 
". ร่วมมือกนัทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
0. เห็นแก่ประโยชนข์องกลุ่มมากกวา่ส่วนตวั 
5. พยายามปรับตวัให้เขา้กบัคนอื(นในกลุ่ม 

     

 เกณฑ์ประเมนิผล 
  � ตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ DF ถา้เกินนี2จะไดผ้ลการเรียนเป็น IA 
  " คะแนนจากการประเมินแต่ละส่วนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 9F ถา้ไม่ผา่นส่วนใดใหผ้ลการ
เรียนเป็น I  (ไม่สมบูรณ์) ยกเวน้ การทดสอบก่อนเรียน 
 

3 การประเมนิผลการเรียน 
  การตดัสินผลการเรียน ผูเ้รียนตอ้งมีคะแนนรวมทั2ง 6 ส่วน ตั2งแต่ 9F คะแนน ขึ2นไป ถา้ตํ(า
กวา่นี2 ถือวา่ไม่ผา่นเกณฑ ์การใหร้ะดบัคะแนนใชร้ะบบอิงเกณฑ ์D ระดบั ดงันี2  

ตารางประเมนิระดับผลการเรียน 
 

ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

A 
B+ 
B 

C+ 
C 

D+ 
D 
F 

ผลการเรียนดีเยี(ยม 
ผลการเรียนดีมาก 
ผลการเรียนดี 
ผลการเรียนค่อนขา้งดี 
ผลการเรียนน่าพอใจ 
ผลการเรียนพอใช ้
ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั2นตํ(า 
ผลการเรียนตํ(ากว่าเกณฑ ์

DF – �FF 
@9 – @K 
@F – @5 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 – 54 
0 – 49 



 
 
 
 
 
 
 


