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จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองส่งวิทยรุะบบ AM, FM  และสายอากาศ 

 2. เขา้ใจกฎระเบียบขอ้บงัคบัสากลในการรับ-ส่งวิทยกุระจายเสียง 

 3. มีทกัษะในการสร้างและทดสอบการทาํงานของเคร่ืองส่งวิทยรุะบบ AM, FM และสายอากาศ 

 4. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองส่งวิทย ุAM, FM และสายอากาศ 

 2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่งและใชง้านวงจรเคร่ืองส่งวิทยรุะบบ AM, FM และสายอากาศ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัยา่นความถ่ี คุณลกัษณะของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า คุณลกัษณะสมบติัของ R, L, C 

ในเคร่ืองส่งวิทย ุวงจรกรองความถ่ีวิทยแุบบ RC, RL, LC, RLC วงจรจูนดแ์บบต่าง ๆ และการหาค่า Impedance, 

dB, Attenuation Ratio, Band Width, Gain (Q) โดยใช ้Response Curve วงจรเคร่ืองส่งวิทยภุาคต่าง ๆ                 

วงจร Oscillator แบบต่าง ๆ วงจรขยายความถ่ีสูง วงจรขยายกาํลงัความถ่ีสูง วงจรทวีคูณความถ่ีสูง วงจรผสม

คล่ืนความถ่ีวิทยุแบบ AM, FM การวดัและทดสอบการทาํงานของวงจรเคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศดว้ย

เคร่ืองมือวดั Dip Meter, Wattmeter, SWR Meter, Impedance Meter, dB Meter, Field Strength Meter 

กฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานส่งวิทยแุละสายอากาศ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 1 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่1 

ช่ือหน่วย : ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 และระบบส่ือสารวิทย ุ

รวม  4  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและระบบส่ือสารวิทย ุ   

   

2.  สาระการเรียนรู้ 

 1.1  คล่ืนวิทย ุ

 1.2  หน่วยของระบบ 

 1.3  สเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 1.4  ลกัษณะการเกิดคล่ืน 

 1.5  ความถ่ีและความยาวคล่ืน 

 1.6  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและการนาํไปใชง้าน 

 1.7  องคป์ระกอบของระบบส่ือสารพื้นฐาน 

 1.8  ระบบส่ือสารวิทย ุ

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกประวติัและความเป็นมาของการส่ือสารโทรคมนาคมได ้

 2.  บอกองคป์ระกอบของระบบส่ือสารพื้นฐานได ้

 3.   คาํนวณหาค่าความยาวคล่ืนได ้

 4.   บอกองคป์ระกอบของระบบส่ือสารวิทยไุด ้

 

4.  สาระสําคญั 

 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย ์เพราะนาํมาใชง้านทางดา้นต่าง ๆ  เช่น 

ดา้นการแพทย ์ อุตสาหกรรม  วิทยาศาสตร์  ทหาร  และระบบส่ือสารโทรคมนาคม  ทาํให้โลกเจริญกา้วหน้า

สามารถติดต่อส่ือสารไดจ้ากซีกโลกหน่ึงไปยงัอีกซีกโลกหน่ึงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว       

           
 



                       

5.  เน้ือหา 

 1.1   คล่ืนวิทย ุ

 1.2   หน่วยของระบบ 

 1.3   สเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 1.4  ลกัษณะการเกิดคล่ืน 

 1.5  ความถ่ีและความยาวคล่ืน 

 1.6  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและการนาํไปใชง้าน 

 1.7  องคป์ระกอบของระบบส่ือสารพื้นฐาน   

 1.8 ระบบส่ือสารวิทย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.   ครูช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึง

แนวทางในการปฏิบติัตน

เก่ียวกบัการเรียนการสอน          

การประเมินผลการเรียนและ

เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล 

และอบรมคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์คือ ความมีวนิยั           

ความรับผดิชอบ โดยเฉพาะการ

แต่งกายและการตรงต่อเวลา 

 

2.  ครูถามนกัเรียนทุกคนใน 

     ชั้นเรียนเก่ียวกบั  คล่ืนวิทย ุ

 

ขั้นดําเนินการ 

1.   ครูอธิบายการคน้พบคล่ืนวิทย ุ

และสเปกตรัมคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าอยา่งละเอียด 

2.   ครูถามนกัเรียน 1-2 คนเก่ียวกบั

หน่วยของระบบและการแปลง

หน่วยความถ่ีแลว้ใหน้กัเรียนคน

อ่ืนช่วยอธิบายเพิ่มเติมและสรุป 

3.   ครูและนกัเรียนสรุปเก่ียวกบั

หน่วยของระบบและการแปลง

หน่วยความถ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังคาํช้ีแจงจาก

ครูผูส้อน เก่ียวกบัการวดัผล

และประเมินผล และ

ซกัถามเพื่อเกิดความเขา้ใจ 

และรับฟังการอบรม

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เร่ืองความรับผดิชอบ ความ

มีวินยั การแต่งกายตาม

ระเบียบของสถานศึกษา

และการตรงต่อเวลา 

2. นกัเรียนยกมือข้ึนทีละคน  

แลว้ตอบคาํถาม 

 

 

1.  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ

จดบนัทึกเน้ือหาเร่ือง    

เก่ียวกบัการกาํเนิดคล่ืนวิทยุ

และสเปกตรัมคล่ืนแม่เหลก็   

ไฟฟ้า 

2.  นกัเรียนช่วยกนัเล่าและสรุป

หน่วยของระบบและการ

แปลงหน่วยความถ่ี 

3. ครูและนกัเรียนสรุปเก่ียวกบั

หน่วยของระบบและการ

แปลงหน่วยความถ่ี 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย การ

ตรงต่อเวลา 

2.   ความรับผดิชอบ : การทาํงาน

เสร็จทนัตามเวลา  

3.   ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจ

ในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม    

การกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้    

ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

4.   ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน

อ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การมีสติ 

ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.   ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของ   

ตนเอง ไม่ลกัขโมย 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า  

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ

ส่วนรวม 

9.   ความสามคัคี : ร่วมมือในการ

ทาํงาน  ไม่ทะเลาะววิาท 

10.  ความเช่ือมัน่ในตนเอง: กลา้

แสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

        

 

           

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                       

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

4.  ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้น

เรียนวา่ คล่ืนวทิยเุกิดข้ึนได้

อยา่งไร 

5.  ครูอธิบายหลกัการกาํเนิดคล่ืน 

ความถ่ีและความยาวคล่ืนอยา่ง

ละเอียด 

6.  ครูถามนกัเรียน 1-2 คน

เก่ียวกบัหลกัการกาํเนิดคล่ืน 

ความถ่ีและความยาวคล่ืน

องคป์ระกอบของ

ระบบส่ือสารและ

ระบบส่ือสารวิทย ุและให้

นกัเรียนคนอ่ืนช่วยอธิบาย

เพิ่มเติมและสรุป 

7. ครูและนกัเรียนสรุปเก่ียวกบั

หลกัการกาํเนิดคล่ืน ความถ่ี

และความยาวคล่ืน

องคป์ระกอบของ

ระบบส่ือสารและ

ระบบส่ือสารวิทย ุ

 

ขั้นสรุป 

8.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการกาํเนิดคล่ืน ความถ่ี

และความยาวคล่ืน 

องคป์ระกอบของ

ระบบส่ือสารและ

ระบบส่ือสารวิทย ุ

 

9.  ครูแจกใบประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ี 1 แลว้ใหน้กัเรียนลง

ในแบบประเมินผลการเรียนรู้

ท่ี 1 โดยใชเ้วลาประมาณ 10 

นาที แลว้ร่วมกนัเฉลยคาํตอบ 

 

 

4.  นกัเรียนทีละคนตอบคาํถาม 

 

 

5.  นกัเรียนฟังครูอธิบายอยา่งตั้งใจ

และยกมือถามเม่ือเกิดความ

สงสยั 

6.  นกัเรียนช่วยกนัอธิบายหลกัการ

กาํเนิดคล่ืน ความถ่ีและความยาว

คล่ืน องคป์ระกอบของ

ระบบส่ือสารและระบบส่ือสาร

วิทย ุ

 

 

7.  ครูและนกัเรียนสรุปเก่ียวกบั

หลกัการกาํเนิดคล่ืน  ความถ่ีและ

ความยาวคล่ืนองคป์ระกอบของ

ระบบส่ือสารและระบบส่ือสาร

วิทย ุ

 

 

8.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการกาํเนิดคล่ืน ความถ่ีและ

ความยาวคล่ืน องคป์ระกอบของ

ระบบส่ือสารและระบบส่ือสาร

วิทย ุ

 

9.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในใบ

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 1 แลว้

ร่วมกนัเฉลยคาํตอบ และตรวจ

แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 1 

พร้อมกนัในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 

 เน่ืองจากหน่วยการสอนน้ีเป็นหน่วยท่ี 1 จึงตอ้งช้ีแจงและทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ  กบันกัเรียนก่อน  

ดงัน้ี 

 1. กิจกรรมช้ีแจงขอ้ตกลงของการเรียน 

               1.1  นกัเรียนนกัเรียนจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 1.2   เกณฑก์ารใหค้ะแนน จะแบ่งเป็นคะแนนคุณธรรม จริยธรรม  10% เวลาเรียน 10 %  

               คะแนนการประเมินจากผลงาน แบบฝึกหดั รายงานการคน้ควา้ 50 % และคะแนน     

               ประเมินผลปลายภาคเรียน  30 %  ( ครูผูส้อนสามารถปรับใชไ้ดต้ามความเหมาะสม ) 

 1.3  การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ ์แบ่งเป็น  8 ระดบั คือ 

   คะแนน 80 ข้ึนไป   ไดผ้ลการเรียน  A 

   คะแนน 75 - 79    ไดผ้ลการเรียน  B+ 

   คะแนน 70 - 74    ไดผ้ลการเรียน  B 

   คะแนน 65 - 69    ไดผ้ลการเรียน  C+ 

   คะแนน 60 - 64    ไดผ้ลการเรียน  C 

   คะแนน 55 - 59    ไดผ้ลการเรียน  D+ 

   คะแนน 50 - 54    ไดผ้ลการเรียน  D 

   คะแนนตํ่ากวา่ 50   ไดผ้ลการเรียน  F 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาและสาระสาํคญัตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 

 3.  สรุปเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

        4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 หลงัเรียน 

      1.   นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ  กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

  หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

                    2.   นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน อยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 นาที 

       3.   นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  1  
 

 

 



                       

7.   ส่ือการเรียนการสอน 

      ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 1.   หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

 2.   วิวฒัน์ กิรานนท,์  ศ.ดร., พื้นฐานการส่ือสาร, กรุงเทพ,  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

                   ในพระบรมราชุนูปถมัถ,์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2542, 

3.   สุชาติ กงัวารจิตต,์  ร.ต.อ., เคร่ืองรับส่งวิทยแุละระบบวิทยส่ืุอสาร.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์

      เอช.เอน็.กรุ๊ป จาํกดั, 2538 
 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

1. แผน่ภาพแสดงวิวฒันาการของการส่ือสารจากอดีตสู่ปัจจุบนั 

2.  Power Point   ประกอบการสอน หน่วยท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและ 

 ระบบส่ือสารวิทย ุ
 

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 1 จะใชว้ิธีการสงัเกตพฤติกรรมดา้นความสนใจ ความ    

กระตือรือร้น การตรงต่อเวลา  และการใหค้วามร่วมมือในการเรียน 

 ขณะเรียน 

1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

 ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  คล่ืนวิทย ุคือ อะไร  และใครเป็นคนคน้พบ 

  1.2  หลกัการกาํเนิดคล่ืนวิทย ุ มีหลกัการอยา่งไร 

  1.3  คล่ืนวิทยนุาํไปใชง้านในดา้นใดบา้ง 

  1.4  องคป์ระกอบของการส่ือสารพื้นฐานมีก่ีส่วน  อะไรบา้ง 

  2.     ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 1 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1  ตอนท่ี 1   จาํนวน 10    ขอ้ 

  1.2  ตอนท่ี 2   จาํนวน  10   ขอ้ 

  1.3  ตอนท่ี 3   จาํนวน    5   ขอ้ 

 



 

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 

 



                       

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 2 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่2 

ช่ือหน่วย : คุณลกัษณะสมบติัของ R L C ในเคร่ืองส่งวทิย ุ รวม  4  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 คุณลกัษณะสมบติัของ R L C ในเคร่ืองส่งวิทย ุ

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 2.1   คุณลกัษณะสมบติัของ R L C ในเคร่ืองส่งวิทย ุ

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกคุณลกัษณะสมบติัของ R L C ในเคร่ืองส่งวิทยไุด ้

 2.  คาํนวณหาค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ได ้

  

4.  สาระสําคญั 

 ไม่วา่ในเคร่ืองรับวิทยหุรือเคร่ืองส่งวิทยกุต็าม อุปกรณ์ท่ีมีความสาํคญัไม่นอ้ยกว่าอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีนาํมา

ต่อกนัเป็นวงจรภายในนั้น และจดัเป็นอุปกรณ์พาสซีพ ซ่ึงไดแ้ก่ ตวัตา้นทาน (R)  ตวัเหน่ียวนาํ (L)  และตวัเก็บ

ประจุ (C)   ดงันั้น ในบทเรียนน้ีจะมาศึกษาคุณสมบติัของอุปกรณ์แต่ละตวัดงักล่าว ก่อนท่ีจะนาํมาต่อร่วมกนั

เป็นวงจรเคร่ืองส่งวิทย ุเพื่อใหม้นัทาํหนา้ท่ีไดต้ามท่ีเราตอ้งการ 

 

5.  เน้ือหา 

 2.1   คุณลกัษณะสมบติัของ R, L, C ในเคร่ืองส่งวิทย ุ

  

 

 

 

 

 
 
 

 



 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.  ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้น

เรียนวา่ อุปกรณ์พาสซีพ ไดแ้ก่

อะไรบา้ง 

 

ขั้นดําเนินการ 

1. ครูอธิบายคุณลกัษณะสมบติั

ของ R ต่อสญัญาณไฟสลบั

อยา่งละเอียด 

2.  ครูใหน้กัเรียนคนหน่ึงอธิบาย

คุณลกัษณะสมบติัของ R ต่อ

สญัญาณไฟสลบัและใหเ้พื่อน

คนอ่ืนช่วยอธิบายเพิ่มเติมและ

ช่วยกนัสรุป 

3.   ครูและนกัเรียนทุกคนช่วยกนั

คุณลกัษณะสมบติัของ R ต่อ

สญัญาณไฟสลบั 

4.  ครูถามนกัเรียนวา่ ลกัษณะ

สมบติัของ L ต่อสญัญาณไฟ

สลบัเป็นอยา่งไร 

5.  ครูอธิบายลกัษณะสมบติัของ L 

ต่อสญัญาณไฟสลบัและ

คาํนวณหาค่า XL บนกระดาน

ไวทบ์อร์ด 

6. ครูใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้น

เรียน 2-3 คน และคาํนวณหา

ค่าค่า XL ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายและอธิบายใหเ้พือ่น

ฟัง 

 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความตั้งใจ 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูอธิบายและจด

บนัทึกเน้ือหาคุณลกัษณะสมบติั

ของ R ต่อสญัญาณไฟสลบั 

2.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปคุณลกัษณะ

สมบติัของ R ต่อสญัญาณไฟ

สลบั 

 

 

 

3.  ครูและนกัเรียนทุกคนช่วยกนั 

คุณลกัษณะสมบติัของ R ต่อ

สญัญาณไฟสลบั 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบายและตอบ 

คาํถาม 

 

5.  นกัเรียนฟังครูอธิบายลกัษณะ

สมบติัของ L ต่อสญัญาณไฟ

สลบัและคาํนวณหาค่า XL  

6.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อแสดง

วิธีทาํและอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การทาํงาน

เสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้: มีความสนใจ

ในการคน้ควา้หาความรู้   

เพิ่มเติม    การกระตือรือร้น 

ท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ   

คนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การ    

มีสติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ 

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น 

ของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ

ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

7. ครูถามนกัเรียนวา่ ลกัษณะสมบติั

ของ C ต่อสญัญาณไฟสลบัเป็น

อยา่งไร 

 

8. ครูอธิบายลกัษณะสมบติัของ C 

ต่อสญัญาณไฟสลบัและ

คาํนวณหาค่า XC บนกระดาน

ไวทบ์อร์ด 

 

9. ครูใหน้กัเรียนออกมาหนา้ชั้น

เรียน 2-3 คน และคาํนวณหาค่า

ค่า XC ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

และอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

 

10. ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจ  

คาํตอบและสรุปวิธีการคาํนวณ 

 

11. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป  

คุณลกัษณะของ RLC ต่อ

สญัญาณไฟสลบั 

7.  นกัเรียนฟังครูอธิบายและตอบ

คาํถาม 

 

 

8.  นกัเรียนฟังครูอธิบายลกัษณะ

สมบติัของ C ต่อสญัญาณไฟ

สลบัและคาํนวณหาค่า XC 

 

9.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อแสดง

วิธีทาํและอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

 

 

10.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจ

คาํตอบและสรุปการคาํนวณ 

 

11. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

คุณลกัษณะของ RLC ต่อ

สญัญาณไฟสลบั 

 

 

 



 

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 2 คน 

        4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
   

 หลงัเรียน 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ  กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุปหวัขอ้ 

        ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

                 2.    นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

      3.    นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 2  ทา้ยบทเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2.  ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  ของ โตศกัด์ิ ทศันานุตริยะ 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

      1.  Power Point ประกอบการสอน หน่วยท่ี 2 คุณลกัษณะสมบติัของ RLC ในเคร่ืองส่งวิทย ุ  
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  
  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   การวดัผลและประเมินผลในหน่วยท่ี 2 จะทบทวนคาํอุปสรรค ท่ีใชแ้ทนตวัเลขและระบบหน่วยท่ี  

จาํเป็นสาํหรับเน้ือหาในบทน้ี 

   ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  อุปกรณ์พาสซีพ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 



                       

  1.2  คุณลกัษณะของตวัตา้นทานต่อสญัญาณไฟสลบัเป็นอยา่งไร 

  1.3  คุณลกัษณะของตวัเหน่ียวนาํต่อสญัญาณไฟสลบัเป็นอยา่งไร 

  1.4  คุณลกัษณะของตวัเกบ็ประจุต่อสญัญาณไฟสลบัเป็นอยา่งไร 

 2. ประเมินจากการคาํนวณค่า คตท.ของอุปกรณ์ต่อสญัญาณไฟสลบั 

 3. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

   หลงัเรียน 

   1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 2 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1   ตอนท่ี 1   จาํนวน 10    ขอ้ 

  1.2   ตอนท่ี 2   จาํนวน  10   ขอ้ 

  1.3   ตอนท่ี 3   จาํนวน    5   ขอ้ 

  

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                       

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 3 

ช่ือหน่วย : วงจรกรองความถ่ีวิทยแุบบ R-C, R-L, L-C, R-L-C รวม  4  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 วงจรกรองความถ่ีวิทยแุบบ R-C,  R-L,  L-C,  R-L-C     

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 2.1   นิยามศพัทใ์นวงจรกรองความถ่ี 

 2.2   ชนิดของวงจรกรองความถ่ี   

2.3 การทาํงานของวงจรกรองความถ่ี 
 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 3.1  บอกคุณสมบติัของวงจรกรองความถ่ีได ้

 3.2  คาํนวณหาค่าความถ่ีคตัออฟได ้

   

4.  สาระสําคญั 

 วงจรกรองความถ่ี (Filter Circuit) คือ วงจรท่ียอมใหค้วามถ่ีท่ีตอ้งการผา่นออกไปท่ีเอาตพ์ุตได ้และไม่

ยอมให้ความถ่ีท่ีไม่ต้องการผ่านออกไป โดยทั่วไปแล้ววงจรกรองความถ่ีประกอบด้วยตัวต้านทาน (R)            

ตวัเหน่ียวนาํ (L) และตวัเกบ็ประจุ (C) มาต่อร่วมกนัเป็นวงจร โดยใชคุ้ณสมบติัประจาํตวัของอุปกรณ์แต่ละชนิด 

กล่าวคือ ตวัเหน่ียวนาํ (L) จะทาํหนา้ท่ีส่งผ่านความถ่ีตํ่าไดดี้และกั้นความถ่ีสูงไวไ้ม่ให้ผ่านออกไปได ้ส่วนตวั

เกบ็ประจุ (C) จะทาํหนา้ท่ีดกัหรือกั้นความถ่ีตํ่าไวแ้ละจะนาํความถ่ีสูงผา่นออกไปได ้และตวัตา้นทาน (R) นั้นจะ

ทาํหนา้ท่ีลดทอนสัญญาณท่ีผ่านเขา้มาในวงจร เม่ือจดัค่าของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นวงจรไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้วงจร

กรองความถ่ีกจ็ะสามารถตอบสนองต่อค่าความถ่ีตามท่ีตอ้งการได ้ 

 

5.  เน้ือหา 

 3.1   นิยามศพัทใ์นวงจรกรองความถ่ี 

 3.2   ชนิดของวงจรกรองความถ่ี     

 3.3   การทาํงานของวงจรกรองความถ่ี 
    

 



 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.   ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่ วงจรกรองความถ่ีคือ อะไร 

 

ขั้นดําเนินการ 

1.  ครูอธิบายศพัทใ์นวงจรกรอง

ความถ่ีอยา่งละเอียด  

 

2.  ครูใหน้กัเรียนคนหน่ึงอธิบายศพัท์

และเขียนภาพประกอบและให้

เพื่อนคนอ่ืนช่วยอธิบายเพิ่มเติม

และช่วยกนัสรุป 

3.  ครูและนกัเรียนทุกคนช่วยกนัสรุป

คาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

4.  ครูอธิบายวงจรกรองความถ่ีตํ่า

ผา่นและคาํนวณความถ่ีคตัออฟ 

5.  ครูอธิบายวงจรกรองความถ่ีสูง

ผา่นและคาํนวณความถ่ีคตัออฟ

และใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มทาํโจทย ์

 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหา 

และ คาํนวณความถ่ี  คตัออฟ  

ของวงจร 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ   

ตั้งใจ 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูอธิบาย

และจดบนัทึกเน้ือหาศพัท์

ในวงจรกรองความถ่ี 

2.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปศพัท์

ในวงจรกรองความถ่ี 

 

 

3.  ครูและนกัเรียนทุกคน

ช่วยกนัสรุปศพัทท่ี์

เก่ียวขอ้ง 

 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ

ตอบคาํถาม 

5.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อ

แสดงวิธีทาํและอธิบายให้

เพื่อนฟัง 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

เน้ือหาและคาํนวณความถ่ี    

คตัออฟของวงจร 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    การ

ตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การทาํงาน

เสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้: มีความสนใจ

ในการคน้ควา้หาความรู้      

เพิ่มเติมการกระตือรือร้นท่ี    

จะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน

อ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การมีสติ 

ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น

ของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา  

ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ

ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 2 คน 

        4.   ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
   

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

      หวัขอ้  ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

      3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 3 ทา้ยบทเรียน 

 

7.   ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

  1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

  2.  Jeramy Everrard  . Fundamental of RF Circuit Design . McGraw-Hill International 

  Edition 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

  1.  PowerPoint   ประกอบการสอน หน่วยท่ี 3 วงจรกรองความถ่ีแบบ RC,  RL,  LC,  RLC    
  

  หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  - วงจรกรองความถ่ีแบบ LC  

  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  วงจรกรองความถ่ี คือ อะไร 

 



 

  1.2  ช่วงผา่น  ช่วงหยดุ คือ อะไร 

  1.3  วงจรกรองความถ่ีตํ่า มีคุณสมบติัอยา่งไร 

  1.4  วงจรกรองความถ่ีสูง มีคุณสมบติัอยา่งไร 

 2. ประเมินจากการคาํนวณค่าความถ่ีคตัออฟของวงจรกรองความถ่ี 

 3. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
  

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 3   ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1   ตอนท่ี 1   จาํนวน 10    ขอ้ 

  1.2   ตอนท่ี 2   จาํนวน  10   ขอ้ 

  1.3   ตอนท่ี 3   จาํนวน    5   ขอ้ 

 

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



                       

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 4 

ช่ือหน่วย : วงจรความถ่ี รวม  8  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 วงจรจูนดค์วามถ่ี 

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 4.1   วงจรจูนดค์วามถ่ี 

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกคุณสมบติัของวงจรจูนดค์วามถ่ีได ้

 2.  คาํนวณหาค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ได ้

  

4.  สาระสําคญั 

 ในเคร่ืองรับวิทยุหรือเคร่ืองส่งวิทยุนั้น จาํเป็นจะตอ้งมีวงจรท่ีใชส้ําหรับเลือกรับหรือส่งความถ่ีเพียง

ความถ่ีใดความถ่ีหน่ึงท่ีตอ้งการ กล่าวคือ ถา้เป็นเคร่ืองส่งวิทยุจะทาํการเลือกเอาความถ่ีเพียงความถ่ีเดียวมาทาํ

การมอดูเลตแลว้ส่งออกอากาศไป ส่วนกรณีเคร่ืองรับจะเลือกรับเอาความถ่ีเดียวเพื่อไปทาํการดีมอดูเลตสญัญาณ

ข่าวสารออกจากความถ่ีคล่ืนพาห์ ส่งต่อไปยงัอุปกรณ์เอาตพ์ุต เช่น ลาํโพง เป็นตน้ ดงันั้น ในบทเรียนน้ีจะได้

ศึกษาเก่ียววงจรจูนดค์วามถ่ี เพื่อการนาํไปใชง้านต่อไป 

 

5.  เน้ือหา 

 4.1   วงจรจูนดค์วามถ่ี 

   

 

 

 

 

 

 



                       

  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.   ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่ – นกัเรียนคิดวา่เราไดย้นิเสียง

จากสถานีวิทยเุอฟเอม็ไดอ้ยา่งไร 

    - แลว้ถา้หากเราตอ้งการจะฟังอีก

สถานีหน่ึง เราจะมีวิธีการอยา่งไร 

     - การจูนดค์วามถ่ีท่ีเคร่ืองรับกบั   

ท่ีเคร่ืองส่งมีหลกัการอยา่งไร 

 

ขั้นดําเนินการ 

1.  ครูอธิบายหลกัการทาํงานของ    

วงจรจูนดค์วามถ่ีอยา่งละเอียด  

 

2.  ครูใหน้กัเรียนคนหน่ึงอธิบาย

หลกัการทาํงานของวงจรจูนดค์

วามถ่ีและใหเ้พื่อนคนอ่ืนช่วย

อธิบายเพิ่มเติมและช่วยกนัสรุป 

3.  ครูและนกัเรียนทุกคนช่วยกนัสรุป

หลกัการทาํงานของวงจรจูนดค์

วามถ่ี 

4.  ครูคาํนวณหาค่าความถ่ีเรโซแน

นซ์ของวงจรจูนดค์วามถ่ี 

 5. ครูใหน้กัเรียนทาํโจทยท์บทวน

การคาํนวณ 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหา 

และ คาํนวณความถ่ี เรโซแนนซ์ข

องวงจรจูนดค์วามถ่ี 

 

1.   นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ  

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูอธิบาย

หลกัการทาํงานของวงจรจูนดค์

วามถ่ี 

2.  นกัเรียนอธิบายหลกัการทาํงาน

ของวงจรจูนดค์วามถ่ี 

 

3.  ครูและนกัเรียนทุกคนช่วยกนั

สรุปหลกัการทาํงานของวงจรจู

นดค์วามถ่ี 

4.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อแสดง

วิธีทาํและอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

5.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

เน้ือหาและคาํนวณความถ่ี      

เรโซแนนซ์ของวงจร 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การ

ทาํงานเสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : 

การยอมรับฟังความ      

คิดเห็นของคนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การ

มีสติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้ง

เป็นของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุ

ท่ีเหมาะสมกบังาน  ปิด

ไฟฟ้าและนํ้าทุกคร้ังท่ี 

เลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารย์

และส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

  

ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 2 คน 

 4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
  

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

      หวัขอ้ ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

  3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 4 ทา้ยบทเรียน 

  4.   สปัดาห์ท่ี 4 เรียนทฤษฎี   

            สปัดาห์ท่ี 5  เรียนปฏิบติัการทดลองใบงานท่ี 1 เร่ือง  วงจรจูนดค์วามถ่ี 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.    หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

2. อุดม  จีนประดบั . การส่ือสารด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ .กรุงเทพฯ: สาํนกัแมคกรอ-ฮิลอินเตอร์ 

        เนชัน่แนล เอน็เตอร์ไพร์ส อิงค.์2540 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

      1.  Power Point ประกอบการสอน หน่วยท่ี 4 วงจรจูนดค์วามถ่ี 
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  - วงจรจูนดค์วามถ่ี 

  
 

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

  ขณะเรียน 



                       

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  นกัเรียนคิดวา่เราไดย้นิเสียงจากสถานีวิทยเุอฟเอม็ไดอ้ยา่งไร 

  1.2  แลว้ถา้หากเราตอ้งการจะฟังอีกสถานีหน่ึง เราจะมีวธีิการอยา่งไร 

  1.3  การจูนดค์วามถ่ีท่ีเคร่ืองรับกบัการจูนดค์วามถ่ีท่ีเคร่ืองส่งมีหลกัการอยา่งไร 

  1.4  ค่าควอลิต้ีแฟคเตอร์  คือ อะไร  

  1.5  แบนดว์ิดธ์ คือ อะไร   

 2. ประเมินจากการคาํนวณค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ของวงจรจูนดค์วามถ่ี 

 3. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

  4. ประเมินจากผลการทดลองใบงานการทดลองท่ี 1 เร่ือง วงจรจูนดค์วามถ่ี 
 

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 4 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1   ตอนท่ี 1   จาํนวน 10    ขอ้ 

  1.2   ตอนท่ี 2   จาํนวน  10    ขอ้ 

  1.3   ตอนท่ี 3   จาํนวน    5    ขอ้ 

 2. ประเมินจากผลการทดลองใบงานการทดลองท่ี 1 เร่ือง วงจรจูนดค์วามถ่ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



                       

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 5 

ช่ือหน่วย : หน่วยวดัในระบบส่ือสารโทรคมนาคม รวม  4  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 หน่วยวดัในระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 5.1   หน่วยวดัเดซิเบล 
 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  คาํนวณหาค่าอตัราส่วนกาํลงัในหน่วยเดซิเบลได ้

 2.  คาํนวณหาค่าอตัราส่วนแรงดนัในหน่วยเดซิเบลได ้
   

4.  สาระสําคญั 

 ในระบบส่ือสารโทรคมนาคม จาํเป็นจะตอ้งเขา้ใจหน่วยวดัต่าง ๆ โดยหน่วยวดัท่ีใชโ้ดยทัว่ไป เช่น  

เดซิเบล ซ่ึงใชแ้ทนอตัราการขยายหรืออตัราการลดทอนของระบบท่ีเราออกแบบหรือใชง้าน ซ่ึงหน่วยเดซิเบล   

แสดงความสัมพนัธ์ของระดบัแรงดนั  ระดบักระแส  ระดบักาํลงังานไฟฟ้า  เกนหรืออตัราขยายของสายอากาศ  

ตลอดจนการตอบสนองของระบบ ซ่ึงในบทเรียนน้ีจะกล่าวถึงหน่วยวดัพื้นฐานท่ีใชร้ะบบส่ือสารโทรคมนาคม 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการใชง้านต่อไป  

 

5.  เน้ือหา 

 5.1   หน่วยวดัเดซิเบล 

  

 





                       

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.  ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้น

เรียนวา่ – หน่วยวดัใน

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ี

นกัเรียนทราบมีอะไรบา้ง 

    - เดซิเบล คือ อะไร 

 

ขั้นดําเนินการ 

1.  ครูอธิบายหน่วยวดัเดซิเบล  

อยา่งละเอียด  

2.  ครูอธิบายกาํลงัไฟฟ้าในหน่วย 

เดซิเบลและยกตวัอยา่งวิธีการ

คาํนวณหาค่าอตัราส่วนกาํลงั 

 

3.  ครูใหน้กัเรียนฝึกทาํโจทย์

ทบทวนการคาํนวณ 

 

4.  ครูอธิบายแรงดนัไฟฟ้าในหน่วย

เดซิเบลและยกตวัอยา่งวิธีการ

คาํนวณหาค่าอตัราส่วนกาํลงั 

 5.  ครูใหน้กัเรียนทาํโจทยท์บทวน

การคาํนวณ 

 

 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หน่วยวดัเดซิเบลและทบทวน

การคาํนวณ 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ     

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูอธิบายหน่วย

วดัเดซิเบล 

2.  นกัเรียนฟังครูอธิบายกาํลงั    

ไฟฟ้าในหน่วยเดซิเบลดว้ย

ความตั้งใจ 

 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อแสดง

วิธีทาํและอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบาย

แรงดนัไฟฟ้าในหน่วยเดซิเบล

ดว้ยความตั้งใจ 

5.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อแสดง

วิธีทาํและอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

 

6.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หน่วยวดัเดซิเบลและทบทวน

การคาํนวณ 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การทาํงาน

เสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ    

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ  

คนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การมี

สติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ 

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น 

ของตนเอง 

7.   การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.   ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ

ส่วนรวม 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.  ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้น

เรียนวา่ – หน่วยวดัใน

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ี

นกัเรียนทราบมีอะไรบา้ง 

    - เดซิเบล คือ อะไร 

 

ขั้นดําเนินการ 

1.  ครูอธิบายหน่วยวดัเดซิเบล  

อยา่งละเอียด  

2.  ครูอธิบายกาํลงัไฟฟ้าในหน่วย 

เดซิเบลและยกตวัอยา่งวิธีการ

คาํนวณหาค่าอตัราส่วนกาํลงั 

 

3.  ครูใหน้กัเรียนฝึกทาํโจทย์

ทบทวนการคาํนวณ 

 

4.  ครูอธิบายแรงดนัไฟฟ้าในหน่วย

เดซิเบลและยกตวัอยา่งวิธีการ

คาํนวณหาค่าอตัราส่วนกาํลงั 

 5.  ครูใหน้กัเรียนทาํโจทยท์บทวน

การคาํนวณ 

 

 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หน่วยวดัเดซิเบลและทบทวน

การคาํนวณ 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ     

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูอธิบายหน่วย

วดัเดซิเบล 

2.  นกัเรียนฟังครูอธิบายกาํลงั    

ไฟฟ้าในหน่วยเดซิเบลดว้ย

ความตั้งใจ 

 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อแสดง

วิธีทาํและอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบาย

แรงดนัไฟฟ้าในหน่วยเดซิเบล

ดว้ยความตั้งใจ 

5.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อแสดง

วิธีทาํและอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

 

6.ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หน่วยวดัเดซิเบลและทบทวน

การคาํนวณ 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การทาํงาน

เสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ    

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ  

คนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การมี

สติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ 

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น 

ของตนเอง 

7.   การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.   ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ

ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 2 คน 

        4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
   

 หลงัเรียน 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ  กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

        หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

 2.    นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

          3.   นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 5 ทา้ยบทเรียน 

  

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2.  ระบบส่ือสารวิทย ุของ ชูชยั ธนสารตั้งเจริญ  และ พิชยั ภกัดีพานิชเจริญ 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

      1. Power Point   ประกอบการสอน หน่วยท่ี 5 หน่วยวดัในระบบส่ือสารโทรคมนาคม                  
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

   

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   - ถามนกัเรียนวา่รู้จกัหน่วยวดัเดซิเบลหรือไม่ 

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

 



  

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  หน่วยวดัในระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีนกัเรียนทราบมีอะไรบา้ง 

  1.2  เดซิเบล คือ อะไร 

  1.3  กาํลงัไฟฟ้าในหน่วยเดซิเบล หาไดอ้ยา่งไร 

  1.4  แรงดนัไฟฟ้าในหน่วยเดซิเบล หาไดอ้ยา่งไร 

  1.5  เกนการขยายและอตัราการสูญเสีย พิจารณาจากอะไร 

 2. ประเมินจากการคาํนวณค่าเกนการขยายหรืออตัราการสูญเสีย 

 3. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

  หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 5 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1  ตอนท่ี 1   จาํนวน 10    ขอ้ 

  1.2  ตอนท่ี 2   จาํนวน  10    ขอ้ 

  1.3  ตอนท่ี 3   จาํนวน    5    ขอ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่7 

ช่ือหน่วย : วงจรกาํเนิดความถ่ีและทวีคูณความถ่ี รวม  4  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 วงจรกาํเนิดความถ่ีและทวีคูณความถ่ี 

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 6.1   ชนิดของวงจรกาํเนิดความถ่ี 

 6.2   หลกัการทาํงานของวงจรกาํเนิดความถ่ีแบบต่าง ๆ  

 6.3   การทาํงานของวงจรทวคูีณความถ่ี 

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกชนิดของวงจรกาํเนิดความถ่ีได ้

 2.  อธิบายหลกัการการเกิดออสซิเลตได ้

 3.  บอกหลกัการของวงจรออสซิลเลเตอร์แบบต่าง ๆ  ได ้

 4.  คาํนวณหาค่าความถ่ีของวงจรออสซิลเลเตอร์แบบต่าง ๆ  ได ้

 5.  บอกหลกัการทาํงานของวงจรทวีคูณความถ่ีได ้

 

4.  สาระสําคญั 

 วงจรกาํเนิความถ่ี หรือวงจรออสวิลเลเตอร์ (Oscillator) เป็นวงจรท่ีมีความสําคญัอีกวงจรหน่ึงใน

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม โดยหลกัการพื้นฐานของออสซิลเลเตอร์ คือวงจนรขยายสัญญาณอีกแบบหน่ึงท่ี

อาศยัการป้อนกลบัแบบบวกจากเอาตพ์ุตมายงัอินพุต ซ่ึงทาํให้กาํเนิดสัญญาณโดยไม่จาํเป็นตอ้งป้อนสัญญาณ

อินพุตแต่อยา่งใด วงจรออสซิลเลเตอร์นาํไปใชผ้ลิตความถ่ีคล่ืนพาห์วิทย ุ(Radio Frequency Carrier) ซ่ึงเป็น

ความถ่ีสูงเพื่อนาํไปผสมกบัสัญญาณข่าวสารหรือมอดูเลต เพื่อแพร่กระจายคล่ืนออกจากสายสัญญาณไปยงั

เคร่ืองรับวิทยตุ่อไป 

 



   

5.  เน้ือหา 

 6.1  ชนิดของวงจรกาํเนิดความถ่ี   

 6.2   หลกัการทาํงานของวงจรกาํเนิดความถ่ีแบบต่าง ๆ   

 6.3   การทาํงานของวงจรทวคูีณความถ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1. ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่ – เสียงท่ีเราไดย้นิจากเคร่ืองรับ

วิทยเุดินทางมาจากเคร่ืองส่งวิทยุ

ไดอ้ยา่งไร 

     - สถานีวิทยเุอฟเอม็ท่ีฟังอยูป่ระจาํ

ความถ่ีเท่าใด 

ขั้นดําเนินการ 

1.  ครูอธิบายชนิดของวงจรกาํเนิด

ความถ่ี  

2.  ครูอธิบายหลกัการกาํเนิดความถ่ี 

และเง่ือนไขของการเกิดออสซิเลต 

 

3.  ครูใหน้กัเรียนอธิบายหลกัการ

กาํเนิดความถ่ี และเง่ือนไขของ

การเกิดออสซิเลต 

 

 

4.  ครูอธิบายหลกัการของวงจร

กาํเนิดความถ่ีแบบต่าง ๆ และ

คาํนวณหาค่าความถ่ี 

 

 

 5. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น สาม

กลุ่ม คาํนวณและอธิบายการหา

ค่าความถ่ีแลว้ออกมานาํเสนอ

หนา้ชั้นเรียน 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการของวงจรกาํเนิดความถ่ี

แบบต่าง ๆ 

7.  ครูอธิบายหลกัการของวงจร

ทวีคูณความถ่ีและเฟสลอ็กลูป 

8.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการของวงจรทวีคูณความถ่ี

และทดลองใบงานท่ี 4  เร่ือง วงจร 

เฟสลอ็กลูป 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ  

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูอธิบายชนิด

ของวงจรกาํเนิดความถ่ี  

2. นกัเรียนฟังครูอธิบายหลกัการ

กําเนิดความถ่ี และเง่ือนไข

ของการเกิดออสซิเลต 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อ

อธิบายหลกัการกาํเนิดความถ่ี 

และเง่ือนไขของการเกิดออส

ซิเลตใหเ้พื่อนฟัง 

4 .   นั ก เ รี ย น ฟั ง ค รู อ ธิ บ า ย

หลักการของวงจรกํา เ นิด

ค ว า ม ถ่ี แ บ บ ต่ า ง ๆ แ ล ะ

ท บ ท ว น ก า ร คํ า น ว ณ ห า

ค่าความถ่ีดว้ยความตั้งใจ 

5.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากตวัแทนกลุ่ม ออกมาหนา้

ชั้นเรียน เพื่อแสดงวิธีทาํและ

อธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการของวงจรกาํเนิด

ความถ่ีแบบต่าง ๆ 

7. ฟังครูอธิบายหลกัการของ    

วงจรทวีคูณความถ่ี 

8. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการของวงจรทวีคูณ

ความถ่ีและเฟสลอ็กลูป 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ :             

การทาํงานเสร็จทนัตาม

เวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม                

การกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ :       

การยอมรับฟังความคิดเห็น

ของคนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น :       

การมีสติ ควบคุมอารมณ์ได้

ดี 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น

ของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารย์

และส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม 

 4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 5. ต่อวงจรทดลองใบงานท่ี 4 เร่ือง วงจรเฟสลอ็กลูป 

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

     หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 6 ทา้ยบทเรียน 

4.  คน้ควา้ขอ้มูลไอซีเฟสลอ็กลูป   

  

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2.  ระบบส่ือสารวิทย ุของ ชูชยั ธนสารตั้งเจริญ  และ พิชยั ภกัดีพานิชเจริญ 

      3.  Fundamental of RF Circuit Design   ของ   Jeramy  Everrard 

 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

1.  Power Point  ประกอบการสอน หน่วยท่ี 6 วงจรกาํเนิดความถ่ีและทวคูีณความถ่ี                          

  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  

 

 

 



  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   - ถามนกัเรียนวา่เสียงท่ีเราไดย้นิจากเคร่ืองรับวิทยเุดินทางมาจากเคร่ืองส่งวิทยไุดอ้ยา่งไร 

  - สถานีวิทยท่ีุฟังอยูป่ระจาํความถ่ีเท่าใด 

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  วงจรกาํเนิดความถ่ีแบ่งออกไดก่ี้แบบ  อะไรบา้ง 

  1.2  หลกัการและเง่ือนไขการออสซิลเลตเป็นอยา่งไร 

  1.3  หลกัการทาํงานของฮาร์ตเลยอ์อสซิลเลเตอร์เป็นอยา่งไร 

  1.4  หลกัการทาํงานของคอลพิททอ์อสซิลเลเตอร์เป็นอยา่งไร 

  1.5  หลกัการทาํงานของคริสตอลออสซิลเลเตอร์เป็นอยา่งไร 

  1.6  หลกัการทาํงานของวงจรทวีคูณความถ่ีเป็นอยา่งไร 

 2. ประเมินจากการคาํนวณค่าความถ่ีจากวงจรออสซิเลเตอร์แบบต่างๆ 

 3. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 6   ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1   ตอนท่ี 1   จาํนวน 10    ขอ้ 

  1.2   ตอนท่ี 2   จาํนวน  10    ขอ้ 

  1.3   ตอนท่ี 3   จาํนวน    5    ขอ้ 

 2. ตรวจผลการทดลองใบงานการทดลองท่ี 4   วงจรเฟสลอ็กลูป 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 8-9 

ช่ือหน่วย : วงจรขยายความถ่ีสูงและวงจรขยายกาํลงัความถ่ีสูง รวม  8  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 วงจรขยายความถ่ีสูงและวงจรขยายกาํลงัความถ่ีสูง 

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 7.1   วงจรไบอสัทรานซิสเตอร์พื้นฐาน 

7.2  การจดัคลาสวงจรขยาย  

7.3   หลกัการทาํงานของวงจรจูนดค์ลาสซี 

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกการจดัวงจรไบอสัทรานซิสเตอร์พื้นฐานได ้

 2.  บอกหลกัการจดัวงจรขยายคลาสต่างๆได ้

 3.  บอกคุณสมบติัของวงจรขยายคลาสซีได ้

 

4.  สาระสําคญั 

 วงจรขยายสัญญาณโดยทัว่ไปนั้น จดัว่าเป็นการขยายสัญญาณท่ีความถ่ีตํ่าหรือความถ่ีในยา่นเสียง ส่วน

วงจรขยายความถ่ีสูงท่ีจะกล่าวในบทเรียนน้ีนั้น จดัไดว้่าเป็นวงจรขยายในยา่นความถ่ีวิทย ุซ่ึงในเคร่ืองส่งวิทยุ

นั้นไดแ้ก่ ภาคขยายบฟัเฟอร์ ภาคขยายกาํลงัปานกลางหรือภาคเอก็ไซเตอร์ เป็นตน้ 

 ส่วนวงจรขยายกาํลงัความถ่ีสูง เป็นวงจรท่ีทาํหนา้ท่ีขยายสัญญาณท่ีมีขนาดของกระแสและขนาดของ

แรงดนัสูง ๆ เพื่อป้อนให้กบัโหลดของวงจรเคร่ืองส่งวิทยุ คือ สายอากาศนั่นเอง  ดงันั้น ภาคเอาตพ์ุตของ

วงจรขยายกาํลงัความถ่ีสูง จะตอ้งขยายขนาดของกระแสให้มีค่าสูงกว่าภาคขยายกาํลงัทั่ว ๆ ไปเน่ืองจาก

คล่ืนวิทยท่ีุกระจายออกจากสายอากาศนั้น อาศยัหลกัการการไหลของกระแสในสายอากาศ อยูใ่นรูปของคล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า ผา่นชั้นบรรยากาศหรืออากาศ แพร่กระจายคล่ืนไปยงัเคร่ืองรับวิทยนุัน่เอง 

 
 



   

5.  เน้ือหา 

 7.1   วงจรไบอสัทรานวิสเตอร์พื้นฐาน 

 7.2  การจดัคลาสวงจรขยาย 

 7.3  หลกัการทาํงานของวงจรจูดค์ลาสซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1. ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่ – วงจรไบอสัทรานซิสเตอร์

แบ่งไดก่ี้แบบอะไรบา้ง 

 

ขั้นดําเนินการ 

สัปดาห์ที ่8 

1.  ครูอธิบายวงจรไบอสั

ทรานซิสเตอร์พื้นฐาน  

2.   ครูอธิบายการจดัคลาสวงจรขยาย 

 

3.  ครูใหน้กัเรียนอธิบายการจดัคลาส

วงจรขยาย 

 

4.  ครูอธิบายหลกัการของวงจรขยาย

คลาสซี 

 

 5.  ครูอธิบายหลกัการทาํงานของ

วงจรจูนดค์ลาสซี 

 

 6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการทาํงานของวงจรจูนดค์

ลาสซี 

สัปดาห์ที ่9 

7.  ครูอธิบายการทาํงานและขั้นตอน

การทดลองวงจรขยายกาํลงัความถ่ี

สูง ในใบงานการทดลองท่ี 5 

8.  ครูใหน้กัเรียนทาํการทดลองโดย

ประกอบอุปกรณ์ลงใน

แผน่วงจรพิมพ ์

9.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผล

การทดลอง 

(  ปรับไดต้ามความเหมาะสม ) 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ    

ตั้งใจ 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูอธิบายวงจร

ไบอสัทรานซิสเตอร์พื้นฐาน  

 

2.  นกัเรียนฟังครูอธิบายการจดั

คลาสวงจรขยาย 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน เพื่อ

อธิบายการจดัคลาสวงจรขยาย

ใหเ้พื่อนฟัง 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบายหลกัการ

ของวงจรขยายคลาสซีดว้ย

ความตั้งใจ 

5.   ฟังครุอธิบายหลกัการทาํงาน

ของวงจรจูนดค์ลาสซี 

 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

หลกัการทาํงานของวงจรจูนดค์

ลาสซี 

7.   ฟังครูอธิบายขั้นตอนการ

ทดลองวงจรขยายกาํลงัความถ่ี

สูง ในใบงานการทดลองท่ี 5 

8.   ทดลองใบงานท่ี 5 

 

 

9.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผล

การทดลอง 

 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การ

ทาํงานเสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การมี

สติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น

ของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารย์

และส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม 

 4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 5.   ทดลองใบงานท่ี 5 เร่ือง วงจรขยายกาํลงัความถ่ีสูง               

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

     หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

        3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 7 ทา้ยบทเรียน 

        4.  ใหค้น้ควา้การจดัไบอสัทรานซิสเตอร์ 

  

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2.  นกัเลงเคร่ืองส่ง  ของ  อ.บรรเจิด  ตนัติกลัยาภรณ์ 

      3. Fundamental of RF Circuit Design   ของ   Jeramy  Everrard 
 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

       1.   Power Point ประกอบการสอน หน่วยท่ี 7 วงจรขยายความถ่ีสูงและวงจรขยายกาํลงั 

 ความถ่ีสูง               
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

   - แผน่วงจรพมิพท่ี์ประกอบเสร็จ  

   

 

 



  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   - วงจรไบอสัทรานซิสเตอร์แบ่งไดก่ี้แบบอะไรบา้ง 

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  วงจรไบอสัทรานซิสเตอร์ท่ีนาํไปใชส่้วนใหญ่เป็นคอมมอนอะไร 

  1.2  การแบ่งคลาสวงจรขยายมีหลกัการอยา่งไร 

  1.3  วงจรขยายคลาสซี  จุดทาํงานอยูส่่วนไหนของเสน้โหลด 

  1.4  ทาํไมประสิทธิภาพของวงจรคลาสซีจึงสูงกวา่คลาสเอ 

  1.5  การชดเชยความผดิเพี้ยนของคลาสซี  ทาํไดอ้ยา่งไร 

  1.6  โหลดของวงจรขยายกาํลงัความถ่ีสูงในเคร่ืองส่งวิทย ุคือ อะไร 

 2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 3. ประเมินผล จากผลการทดลองใบงานท่ี 5 
   

หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 7 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1  ตอนท่ี 1   จาํนวน 10    ขอ้ 

  1.2  ตอนท่ี 2   จาํนวน  10    ขอ้ 

  1.3  ตอนท่ี 3   จาํนวน    5    ขอ้ 

 2. ประเมินผล จากผลการทดลองใบงานท่ี 5 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 10-11 

ช่ือหน่วย : วงจรผสมคล่ืนความถ่ีวิทยแุบบ AM รวม  8  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 วงจรผสมคล่ืนความถ่ีวิทยแุบบ AM      

       

2.  สาระการเรียนรู้ 

 8.1  รูปแบบการมอดูเลตสญัญาณ  

 8.2   ระดบัการมอดูเลชัน่ 

 8.3   กาํลงัของไซดแ์บนดค์ล่ืนเอเอม็ 

 8.4   รูปแบบการส่งคล่ืนเอเอม็   

 8.5  ส่วนประกอบของเคร่ืองส่งวิทยรุะบบเอเอม็ 

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  อธิบายหลกัการการมอดูเลตแบบเอเอม็ได ้

 2.  คาํนวณหาค่าเปอร์เซ็นตก์ารมอดูเลตแบบเอเอม็ได ้

 3.  บอกส่วนประกอบของเคร่ืองส่งวิทยรุะบบเอเอม็ได ้

 

4.  สาระสําคญั 

 ในเคร่ืองส่งวิทยรุะบบ AM นั้น เป็นวิธีการผสมคล่ืนความถ่ีหรือการมอดูเลต ( Modulate)  ท่ีทาํให้

ขนาดหรือแอมพลิจูด (Amplitude) ของคล่ืนพาห์ ( RF Carrier) เปล่ียนแปลงไปตามแอมพลิจูดของความถ่ีเสียง

หรือสัญญาณข่าวสาร   (Information)  โดยอตัราการขยาย (Gain) ของภาคขยายความถ่ีวิทยุ (RF Amplifier)            

นั้นเปล่ียนแปลงไปตามแอมพลิจูดของสญัญาณความถ่ีเสียงนัน่เอง 

  การมอดูเลตหรือการผสมคล่ืนแบบ AM  จะนิยมใชใ้นระบบวิทยกุระจายเสียงในยา่นความถ่ีปานกลาง 

(Medium  Frequency ) หรือคล่ืนกลาง  ( Medium  Wave  :  MW)  และยา่นความถ่ีสูง  ( High Frequency) หรือ

เรียกวา่คล่ืนสั้น (Short Wave  :  SW) และการส่งสญัญาณภาพของโทรทศัน์อีกดว้ย 

 



   

5.  เน้ือหา 

 8.1   รูปแบบการมอดูเลตสญัญาณ  

 8.2   ระดบัการมอดูเลชัน่ 

 8.3   กาํลงัของไซดแ์บนดค์ล่ืนเอเอม็ 

 8.4   รูปแบบการส่งคล่ืนเอเอม็ 

 8.5   ส่วนประกอบของเคร่ืองส่งวิทยรุะบบเอเอม็ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1. ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่ – นกัเรียนทราบหรือไม่วา่

การส่งกระจายเสียงของ

เคร่ืองส่งวิทยกุระจายสียงใน

ปัจจุบนัมีทั้งหมดก่ีระบบ 

 

ขั้นดําเนินการ 

สัปดาห์ที ่10 

1.  ครูอธิบายรูปแบบการมอดูเลต

สญัญาณและอธิบาย

องคป์ระกอบของการมอดูเลต  

2.   ครูอธิบายระดบัการมอดูเลชัน่

พร้อมคาํนวณหาระดบัการ      

มอดูเลต 

3.   ครูใหน้กัเรียนคาํนวณหาระดบั

การมอดูเลต 

4.   ครูอธิบายกาํลงัไซดแ์บนดค์ล่ืน

เอเอม็ 

 5.  ครูอธิบายรูปแบบการส่งคล่ืน  

เอเอม็ 

 6.  ครูอธิบายส่วนประกอบของ

เคร่ืองส่งวิทยรุะบบเอเอม็ 

สัปดาห์ที ่11 

7.  ครูอธิบายการทาํงานและ

ขั้นตอนการมอดูเลตแบบเอเอม็ 

ในใบงานการทดลองท่ี 2 

8.  ครูสาธิตการทดลอง 

 9. ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผล

การทดลอง 

(เวลาปรับไดต้ามความเหมาะสม ) 

 

1.  นักเรียนรับฟังครูด้วยความ  

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูอธิบาย

รูปแบบการมอดูเลตสญัญาณ

และองคป์ระกอบของการ  

มอดูเลต  

2. นกัเรียนฟังครูอธิบายระดบั

การมอดูเลชัน่และคาํนวณหา

ระดบัการมอดูเลต 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน 

คาํนวณหาระดบัการมอดูเลต 

4.   นกัเรียนฟังครูอธิบายกาํลงั

ไซดแ์บนดค์ล่ืนเอเอม็ 

5.  นกัเรียนฟังครูอธิบายรูปแบบ

การส่งคล่ืนเอเอม็ 

6.  ฟังครูอธิบายส่วนประกอบ

ของเคร่ืองส่งวิทยรุะบบ      

เอเอม็ 

7.  ฟังครูอธิบายการทาํงานและ

ขั้นตอนการมอดูเลตแบบ    

เอเอม็ ในใบงานการทดลอง 

ท่ี 2 

8.  นกัเรียนทดลองใบงานท่ี 2 

9.  ครูและนกัเรียนช่วยกนั

สรุปผลการทดลอง 

 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย     

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การทาํงาน

เสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความสนใจ

ในการคน้ควา้หาความรู้      

เพิ่มเติม    การกระตือรือร้นท่ี

จะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ 

คนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การมีสติ 

ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น

ของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา  

ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ

ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่างๆดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม 

 4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 5.   ทดลองใบงานท่ี 2 เร่ือง การมอดูเลตแบบเอเอม็               

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

      หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

         3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 8 ทา้ยบทเรียน 

        4 .  เขียนโครงการ ศึกษาดูงานสถานีวทิยุเอเอม็  และ สถานีวทิยุเอฟเอม็ 1 สถานี 
  

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2.  นกัเลงเคร่ืองส่ง  ของ  อ.บรรเจิด  ตนัติกลัยาภรณ์ 

      3.  Fundamental of  RF Circuit Design   ของ   Jeramy  Everrard 

      4.  การส่ือสารดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของ อ.อุดม  จีนประดบั 

      5.  เคร่ืองส่งวิทยแุละโทรทศัน์ ของ อ.ประดิษฐ ์ วชัรพบูิลย ์
 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

      1. Power Point   ประกอบการสอน หน่วยท่ี 8 การมอดูเลตแบบเอเอม็ 
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

   - แผงทดลองวงจรเคร่ืองส่งเอเอม็  

 

 



  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   -  

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  การมอดูเลต  คือ อะไร  มีก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง 

  1.2  องคป์ระกอบของการมอดูเลต มีก่ีส่วน  อะไรบา้ง 

  1.3  ไซดแ์บนดข์องเอเอม็ มีจาํนวนก่ีคู่  

  1.4  ระดบัการมอดูเลต ในระบบวิทยกุระจายเสียงควรเป็นก่ีเปอร์เซนต ์

  1.5  รูปแบบการส่งคล่ืนในระบบวิทยกุระจายเสียงเอเอม็เป็นแบบใด 

   

 2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํคาํนวณโดยแสดงวิธีทาํท่ีหนา้ชั้นเรียน 

 3. ประเมินผล จากผลการทดลองใบงานท่ี 2  
 

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 8  ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1  ตอนท่ี 1   จาํนวน 10      ขอ้ 

  1.2  ตอนท่ี 2   จาํนวน  10      ขอ้ 

  1.3  ตอนท่ี 3   จาํนวน    5      ขอ้ 

 2. ประเมินผล จากผลการทดลองใบงานท่ี  2 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 9 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 12-13 

ช่ือหน่วย : วงจรผสมคล่ืนความถ่ีวิทยแุบบ FM รวม  8  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 วงจรผสมคล่ืนความถ่ีวิทยแุบบ FM  

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 9.1   กรรมวิธีการกาํเนิดสญัญาณเอฟเอม็ 

 9.2   เปอร์เซ็นตก์ารมอดูเลชัน่ 

 9.3   ไซดแ์บนดข์องเอฟเอม็ 

 9.4   ความกวา้งแถบความถ่ีของคล่ืนเอฟเอม็ 

 9.5  ระบบเอฟเอม็สเตอริโอมลัติเพลก็ซ์   

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกกรรมวิธีการกาํเนิดสญัญาณเอฟเอม็ได ้

 2.  อธิบายการทาํงานของระบบเอฟเอม็สเตอริโอมลัติเพลก็ซ์ได ้

               

4.  สาระสําคญั 

 เน่ืองจากการผสมหรือการมอดูเลชัน่แบบเอเอ็มนั้น จะมีจุดอ่อนตรงท่ีสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย 

ทาํใหคุ้ณภาพเสียงท่ีไดมี้ประสิทธิภาพตํ่า แต่กรรมวิธีของการผสมคล่ืนแบบเอฟเอม็ สามารถแกปั้ญหาดงักล่าว

น้ีได ้หรือสามารถทาํการลดระดบัของสัญญาณรบกวนให้นอ้ยลงได ้ดงันั้นการผสมคล่ืนแบบเอฟเอ็ม จึงนิยม

นาํมาใชใ้นระบบวิทยส่ืุอสาร สญัญาณเสียงของโทรทศัน์ และระบบวิทยกุระจายเสียงเอฟเอม็ในปัจจุบนั 

 

5.  เน้ือหา 

 9.1   กรรมวิธีการกาํเนิดสญัญาณเอฟเอม็  

 9.2   เปอร์เซ็นตก์ารมอดูเลชัน่ 

 9.3   ไซดแ์บนดใ์นคล่ืนเอฟเอม็ 



   

 9.4   ความกวา้งแถบความถ่ีของคล่ืนเอฟเอม็ 

 9.5   ระบบเอฟเอม็สเตอริโอมลัติเพลก็ซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1. ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่  ( เปิดเคร่ืองรับวิทยเุอเอม็ แลว้

ฟังเสียงจากสถานีก่อน ) 

     -ทาํไมสญัญาณเสียงในระบบ

เอเอม็จึงไม่ชดัเจนเท่ากบัเอฟเอม็ 

    - แลว้รู้ไหมวา่ระบบเอฟเอม็มี

หลกัการทาํงานอยา่งไร 

ขั้นดําเนินการ 

สัปดาห์ที ่12 

1.   ครูอธิบายกรรมวิธีการกาํเนิด

สญัญาณเอฟเอม็  

2.   ครูอธิบายเปอร์เซ็นตก์าร          

มอดูเลชัน่พร้อมคาํนวณหาระดบั

การมอดูเลต 

3.  ครูใหน้กัเรียนคาํนวณหาระดบั

การมอดูเลต 

4.  ครูอธิบายกาํลงัไซดแ์บนดค์ล่ืน

เอฟเอม็ 

 5. ครูอธิบายความกวา้งแถบความถ่ี

ของคล่ืนเอฟเอม็ 

 6.  ครูอธิบายระบบเอฟเอม็สเตอริโอ

มลัติเพลก็ซ์ 

สัปดาห์ที ่13 

7.  ครูอธิบายใบงานการทดลองท่ี 3 

ภาคกาํเนิดสญัญาณเสียงฯ 

8.  ครูสาธิตการทดลองใบงานท่ี 3 

 9.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผล

การทดลอง 

(เวลาปรับไดต้ามความเหมาะสม ) 

 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ    

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูอธิบาย

กรรมวิธีการกาํเนิดสญัญาณ

เอฟเอม็  

2.  นกัเรียนฟังครูอธิบาย 

เปอร์เซ็นตก์ารมอดูเลชัน่พร้อม

คาํนวณหาระดบัการมอดูเลต 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน 

คาํนวณหาระดบัการมอดูเลต 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบายกาํลงัไซด์

แบนดค์ล่ืนเอฟเอม็ 

5.  นกัเรียนฟังครูอธิบายความ

กวา้งแถบความถ่ีของคล่ืนเอฟ

เอม็6.ฟังครูอธิบายระบบเอฟ

เอม็สเตอริโอมลัติเพลก็ซ์ 

สัปดาห์ที ่13 

7. ฟังครูอธิบายใบงานการทดลอง

ท่ี 3 ภาคกาํเนิดสญัญาณเสียงฯ 

8.  นกัเรียนทดลองใบงานท่ี 3 

9.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปผล

การทดลอง 

 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การ

ทาํงานเสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

คนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การมี

สติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น

ของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารย์

และส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม 

 4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 5.   ทดลองใบงานท่ี 3 เร่ือง ภาคกาํเนิดสญัญาณเสียงและบาลานซ์มอดูเลเตอร์ 

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

     หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

         3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  9 ทา้ยบทเรียน 

        4.  เขียนโครงการ ศึกษาดูงานสถานีวทิยุเอเอม็ และ สถานีวทิยุเอฟเอม็ 1 สถานี 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2.  นกัเลงเคร่ืองส่ง  ของ  อ.บรรเจิด  ตนัติกลัยาภรณ์ 

      3.  Fundamental of  RF Circuit Design   ของ   Jeramy  Everrard 

      4.  การส่ือสารดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของ อ.อุดม  จีนประดบั 

       5.  เคร่ืองส่งวิทยแุละโทรทศัน์ ของ อ.ประดิษฐ ์ วชัรพิบูลย ์

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

       1. Power Point  ประกอบการสอน หน่วยท่ี 9 การมอดูเลตแบบเอฟเอม็ 
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

   -  แผงวงจรทดลองเคร่ืองส่งเอฟเอม็ ขนาด 500 mW , 30 W หรือท่ีมี   

  

 



  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   -   

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  การมอดูเลตแบบเอเอม็ มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 

  1.2  ความถ่ีเบ่ียงเบนของเอฟเอม็ มีค่าเท่าใด 

  1.3  ไซดแ์บนดข์องเอฟเอม็ มีจาํนวนเท่าใด 

  1.4  สญัญาณไพลอ็ต  คือ  อะไร 

  1.5  ยา่นความถ่ีในระบบวิทยกุระจายเสียงเอฟเอม็ความถ่ีเท่าใด   

 2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํคาํนวณโดยแสดงวิธีทาํท่ีหนา้ชั้นเรียน 

 3. ประเมินผล ผลการทดลองใบงานท่ี 3  
  

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 9 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1  ตอนท่ี 1   จาํนวน 10      ขอ้ 

  1.2  ตอนท่ี 2   จาํนวน  10      ขอ้ 

  1.3  ตอนท่ี 3   จาํนวน    5      ขอ้ 

 2. ประเมินผล จากผลการทดลองใบงานท่ี 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 10 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุละสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 14 

ช่ือหน่วย : โครงสร้างและคุณสมบติัพื้นฐานของสายอากาศแบบต่าง ๆ รวม  4  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 โครงสร้างและคุณสมบติัพื้นฐานของสายอากาศแบบต่าง ๆ 

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 10.1  หลกัการทาํงานของสายอากาศ 

 10.2  นิยามศพัทเ์ก่ียวกบัสายอากาศ 

 10.3  ชนิดของสายอากาศ 

 10.4  ตวัอยา่งสายอากาศท่ีใชส่้งกระจายเสียงเอฟอม็แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 10.1   หลกัการทาํงานของสายอากาศ 

 10.2   นิยามศพัทเ์ก่ียวกบัสายอากาศได ้

 10.3   ชนิดของสายอากาศ 

 10.4   ตวัอยา่งสายอากาศท่ีใชส่้งกระจายเสียงเอฟเอม็แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

 

4.  สาระสําคญั 

 ในระบบส่ือสารวิทยุ  สายอากาศเป็นส่วนท่ีมีความสําคญัไม่ว่าจะเป็นสายอากาศของเคร่ืองส่งและ         

สายอากาศท่ีเคร่ืองรับก็ตาม  โดยสายอากาศท่ีเคร่ืองส่งทาํหนา้ท่ีแพร่กระจายคล่ืนจากเคร่ืองส่งวิทยผุา่นอากาศ      

หรือชั้นบรรยากาศไปยงัเคร่ืองรับ   ในขณะเดียวกนัสายอากาศของเคร่ืองรับวิทยุ จะทาํหน้าท่ีรับคล่ืนวิทย ุ     

จากอากาศเขา้สู่เคร่ืองรับ เพื่อทาํการดีมอดูเลตสญัญาณต่อไป 

 

5.  เน้ือหา 

 1.   หลกัการทาํงานของสายอากาศ 



   

 2   นิยามศพัทเ์ก่ียวกบัสายอากาศ 

 3.   ชนิดของสายอากาศ 

 4.   ตวัอยา่งสายอากาศท่ีใชส่้งกระจายเสียงเอฟเอม็แบบต่าง ๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กิจกรรมของนกัเรียน 
ขั้นเตรียม 

1.   ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่   

    - สายอากาศ  คือ อะไร 

    - ทาํไมจึงเรียกวา่ สายอากาศ 

 

 ขั้นดําเนินการ 

สัปดาห์ที ่12 

1.  ครูอธิบายหลกัการของสายอากาศ 

 

2.  ครูอธิบายนิยามศพัทเ์ก่ียวกบั

สายอากาศ 

 

3.  ครูใหน้กัเรียนอธิบายนิยามศพัท์

เก่ียวกบัสายอากาศ 

 

4.  ครูอธิบายชนิดของสายอากาศ 

 

5.   ครูอธิบายตวัอยา่งสายอากาศ   

เอฟเอม็แบบต่าง ๆ 

 

6.   ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป  

ความรู้เก่ียวกบัสายอากาศ 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ  

ตั้งใจ 

 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูอธิบาย

หลกัการของสายอากาศ 

 

2.  นกัเรียนฟังครูอธิบายนิยาม

ศพัทเ์ก่ียวกบัสายอากาศ 

 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน อธิบาย

นิยามศพัทเ์ก่ียวกบัสายอากาศ 

 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบายชนิด

ของสายอากาศ 

 

5.  นกัเรียนฟังครูอธิบายตวัอยา่ง

สายอากาศเอฟเอม็แบบต่าง ๆ 

 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

ความรู้เก่ียวกบัสายอากาศ 

 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การทาํงาน

เสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ    

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : การ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของ  

คนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การ    

มีสติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ 

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็น 

ของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุท่ี

เหมาะสมกบังาน  ปิดไฟฟ้า

และนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารยแ์ละ

ส่วนรวม 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม 

 4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

     หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

         3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  10 ทา้ยบทเรียน 

         4.  เขียนโครงการ ศึกษาดูงานสถานีวทิยุเอเอม็  และ สถานีวทิยุเอฟเอม็ 1 สถานี 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2.   นกัเลงเคร่ืองส่ง  ของ  อ.บรรเจิด  ตนัติกลัยาภรณ์ 

      3.   Fundamental of  RF Circuit Design   ของ   Jeramy  Everrard 

      4.   การส่ือสารดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของ อ.อุดม  จีนประดบั 

      5.   เคร่ืองส่งวิทยแุละโทรทศัน์  ของ อ.ประดิษฐ ์ วชัรพิบูลย ์

 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

       1. Power Point  ประกอบการสอน หน่วยท่ี 10 โครงสร้างและคุณสมบติัพื้นฐานของสายอากาศ 
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

   -  สายอากาศ เคร่ืองส่งวิทยเุอฟเอม็แบบต่าง  

  

 



  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   -  

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  สายอากาศ  คือ อะไร 

  1.2  สายอากาศ มีหนา้ท่ีอะไร 

  1.3  ศพัทเ์ก่ียวกบัสายอากาศ 

  1.4  การแพร่กระจายคล่ืนของสายอากาศแต่ละแบบ 

 2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํคาํนวณโดยแสดงวิธีทาํท่ีหนา้ชั้นเรียน 
 

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 10  ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1  ตอนท่ี 1   จาํนวน  10    ขอ้ 

  1.2  ตอนท่ี 2   จาํนวน  10     ขอ้ 

  1.3  ตอนท่ี 3   จาํนวน    5     ขอ้ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 11 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 16 

ช่ือหน่วย : สายส่งในระบบวทิยกุระจายเสียง รวม  4  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 สายส่งในระบบวิทยกุระจายเสียง          

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 11.1  วงจรเทียบเคียงของสายส่ง 

 11.2  ชนิดของสายส่งและสายนาํสญัญาณ 

 11.3  การพิจารณาเลือกใชส้าย 

 11.4  มาตรฐานของสายนาํสญัญาณ 

11.5  สายส่งในระบบวิทยกุระจายเสียง 
 

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกวงจรเทียบเคียงสายส่งได ้

 2.  จาํแนกชนิดของสายส่งและสายนาํสญัญาณได ้

 3.  บอกวิธีการเลือกใชส้ายนาํสญัญาณได ้

 4.  เลือกสายส่งในระบบวิทยกุระจายเสียงใหเ้หมาะสมกบังานได ้

 

4.  สาระสําคญั 

 สายส่งกาํลงั(TRANSMISSION LINE) เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีนาํสัญญาณไฟฟ้าจากแหล่งกาํเนิด

สัญญาณหรือเคร่ืองส่งวิทยุไปยงัสายอากาศ    โดยสายส่งกาํลงัท่ีดีจะตอ้งมีอตัราการสูญเสียของสัญญาณนอ้ย

ท่ีสุด มีความคงทนและอายุการใชง้าน  และมีความสามารถในการรับกาํลงัไฟฟ้า   และมีความสมดุลทาง 

อิมพีแดนซ์เขา้กบัระบบ  เพื่อให้การถ่ายโอนกาํลงังานเกิดข้ึนสูงสุด  และอายุการใช้งานของเคร่ืองส่งวิทยุ

ยาวนานท่ีสุด นัน่เอง 

 

 



   

5.  เน้ือหา 

 11.1   วงจรเทียบเคียงสายส่ง 

 11.2   ชนิดของสายส่งและสายนาํสญัญาณ 

 11.3   การพิจารณาเลือกใชส้าย 

 11.4   มาตรฐานของสายนาํสญัญาณ 

 11.5   สายส่งในระบบวิทยกุระจายเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.   ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน

วา่   

   - สายส่งกาํลงัของเคร่ืองส่งวิทยท่ีุ

ไปศึกษาดูงานเป็นแบบใด 

 

ขั้นดําเนินการ 

1.  ครูอธิบายวงจรเทียบเคียงของสาย

ส่ง 

 

2.   ครูอธิบายชนิดของสายส่งและ

สายนาํสญัญาณ 

 

3.   ครูใหน้กัเรียนอธิบายชนิดของ

สายส่งและสายนาํสญัญาณ 

 

4.  ครูอธิบายมาตรฐานของสายนาํ

สญัญาณ 

 

5.  ครูอธิบายสายส่งในระบบ

วิทยกุระจายเสียง 

 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสาย

ส่งในระบบวทิยกุระจายเสียง                     

 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความ  

ตั้งใจ 

 

 

 

 

1.  นกัเรียนรับฟังครูอธิบายวงจร

เทียบเคียงของสายส่ง 

2.  นกัเรียนฟังครูอธิบายชนิด

ของสายส่งและสายนาํ

สญัญาณ 

3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บมอบหมาย

ออกมาหนา้ชั้นเรียน อธิบาย

ชนิดของสายส่งและสายนาํ

สญัญาณ 

4.  นกัเรียนฟังครูอธิบาย     

มาตรฐานของสายนาํ

สญัญาณ 

 

5.   นกัเรียนฟังครูอธิบายสายส่ง

ในระบบวทิยกุระจายเสียง 

6.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

สายส่งในระบบ

วิทยกุระจายเสียง 

 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ :              

การทาํงานเสร็จทนัตาม

เวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : 

การยอมรับฟังความ

คิดเห็นของคนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น :       

การมีสติ ควบคุมอารมณ์

ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้ง

เป็นของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุ

ท่ีเหมาะสมกบังาน  ปิด

ไฟฟ้าและนํ้าทุกคร้ังท่ีเลิก

ใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที :   

อาสาช่วยเหลืองานครู

อาจารยแ์ละส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 
  

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  คาํนวณทบทวนโจทยห์นา้ชั้นเรียนอยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม 

 4.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 
   

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

      หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

        3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  11 ทา้ยบทเรียน 
 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2. Fundamental of  RF Circuit Design   ของ   Jeramy  Everrard 
  

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

      1. Power Point  ประกอบการสอน หน่วยท่ี 11 สายส่งในระบบวิทยกุระจายเสียง 
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

   -  สายส่งแบบต่าง ๆ เช่น 10 DFB , RG-214/U หรือ สายท่ีมีอยู ่
  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   - สายส่งแบบต่าง ๆ   มีขอ้พิจารณาในการเลือกใชอ้ยา่งไร 

  

 



  

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  สายส่งกาํลงั  คือ อะไร 

  1.2  สายนาํสญัญาณกบัสายส่งต่างกนัอยา่งไร 

  1.3  สายนาํสญัญาณท่ีใชง้านโดยทัว่ไป มีคุณสมบติัอยา่งไร 

  1.4  ใหเ้ปรียบเทียบคุณสมบติัตวัอยา่งสายแบบต่าง ๆ ( ของจริง )  
 

 2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่ม  และการนาํคาํนวณโดยแสดงวิธีทาํท่ีหนา้ชั้นเรียน 
  

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 11 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1  ตอนท่ี 1   จาํนวน  10   ขอ้ 

  1.2  ตอนท่ี 2   จาํนวน  10   ขอ้ 

  1.3  ตอนท่ี 3   จาํนวน    5   ขอ้ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



  

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 12 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 17-18 

ช่ือหน่วย : การวดัและทดสอบการทาํงานของวงจรเคร่ืองส่งวิทยดุว้ย

เคร่ืองมือต่าง ๆ 

รวม  8  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 การวดัและทดสอบการทาํงานของวงจรเคร่ืองส่งวิทยดุว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ 

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 12.1  เคร่ืองมือวดัและทดสอบท่ีใชใ้นเคร่ืองส่งวิทย ุ
  

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.   อธิบายวิธีการใชง้านเคร่ืองมือวดัต่าง ๆ ได ้

 2.    เลือกใชเ้คร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบังานได ้

 

4.  สาระสําคญั 

 ในระบบการรับส่งดว้ยคล่ืนวิทย ุปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างหน่ึง คือ ความไม่แมตซ์กนัท่ีเกิดข้ึนในระบบไม่

วา่จะเคร่ืองส่งหรือเคร่ืองรับกต็าม ดงันั้น จาํเป็นตอ้งทาํใหส้ายอากาศของเคร่ืองส่งแมตซ์กบัสายส่งกาํลงั เพื่อให้

การส่งถ่ายกาํลงังานจากเคร่ืองส่งไปยงัสายอากาศเกิดข้ึนสูงสุด โดยท่ีไม่เกิดความเสียหายกบัเคร่ืองส่ง ส่วนท่ี

เคร่ืองรับสายนําสัญญาณจากสายอากาศจะตอ้งแมตซ์กับสายอากาศเช่นกัน เพื่อทาํให้การรับสัญญาณจาก

สายอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด เคร่ืองมือวดัและทดสอบจึงมีความสําคญัต่อการออกแบบเคร่ืองส่งวิทยุและ

ระบบสายอากาศ เพื่อใหป้ระสิทธิภาพการส่งสญัญาณและการทาํงานของวงจรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

5.  เน้ือหา 

 12.1   เคร่ืองมือวดัและทดสอบท่ีใชใ้นเคร่ืองส่งวิทย ุ

   

 



   

กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมของครู กจิกรรมของนักเรียน 

ขั้นเตรียม 

1.   ครูถามนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียนวา่   

     - เคร่ืองมือวดัมีความจาํเป็นอยา่งไร 

 

ขั้นดําเนินการ 

1.  ครูอธิบายและ สาธิตการใช ้

     เอสดบัเบิลยอูาร์มิเตอร์  ดิพมิเตอร์ 

     อิมพีแดนซ์มิเตอร์ วตัตมิ์เตอร์ 

     เคร่ืองวดัความเขม้สนามไฟฟ้า   

เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมดมัม่ีโหลด 

 

2.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปวิธีการใช้

งานเคร่ืองมือวดั 

 

3.  ช่วยช้ีแนะปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ประกอบวงจรเคร่ืองส่งวิทย ุ

 

 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูดว้ยความตั้งใจ 

 

 

 

 

1. นกัเรียนรับฟังครูอธิบายและชม

การสาธิตการใชเ้คร่ืองมือวดั

จากของวงจรท่ีใชท้ดลองจริง  

 

2.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป

วิธีการใชง้านเคร่ืองมือวดั 

 

3.  นกัเรียนประกอบวงจร

เคร่ืองส่งวิทยแุละทดสอบการ

ทาํงานของเคร่ืองส่งเอฟเอม็ให ้   

เรียบร้อย 

 

 

1.  ความมีวินยั : การแต่งกาย    

การตรงต่อเวลา 

2.  ความรับผดิชอบ : การ

ทาํงานเสร็จทนัตามเวลา  

3.  ความสนใจใฝ่รู้ : มีความ

สนใจในการคน้ควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม    การ

กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ 

4.  ความมีมนุษยส์มัพนัธ์ : 

การยอมรับฟังความ      

คิดเห็นของคนอ่ืน 

5.  ความอดทน อดกลั้น : การ

มีสติ ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 

6.  ความซ่ือสตัยสุ์จริต : ไม่นาํ

ผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้ง

เป็นของตนเอง 

7.  การประหยดั : การใชว้สัดุ

ท่ีเหมาะสมกบังาน   ปิด

ไฟฟ้าและนํ้าทุกคร้ังท่ี 

เลิกใช ้

8.  ความกตญั�ูกตเวที : อาสา

ช่วยเหลืองานครูอาจารย์

และส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 ก่อนเรียน 

ขณะเรียน 

 1.  บรรยายหรืออธิบายเน้ือหาต่าง ๆ  ดว้ยความตั้งใจ 

 2.  จดบนัทึกเน้ือหาตามท่ีไดรั้บฟัง  ลงในสมุดอยา่งละเอียด 

 3.  ตอบคาํถามและปัญหาท่ีครูซกัถาม 

 4.   ทดสอบวงจรเคร่ืองส่งเอฟเอม็ในแผงวงจรทดลองโดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หลงัเรียน 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเท่า ๆ กนั ตามความสมคัรใจ ช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม สรุป 

      หวัขอ้ต่าง ๆ  ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มงาน ส่งงานวงจรเคร่ืองส่งท่ีประกอบและปรับแต่งเรียบร้อย 

      3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  12 ทา้ยบทเรียน 

   

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

      1.  หนงัสือเรียนวิชา เคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ    ของสาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวิชาการ 

      2. นกัเลงเคร่ืองส่ง  ของ  อ.บรรเจิด  ตนัติกลัยาภรณ์ 

      3. Fundamental of  RF Circuit Design   ของ   Jeramy  Everrard 

      4. การส่ือสารดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของ อ.อุดม  จีนประดบั 

      5.  เคร่ืองส่งวิทยแุละโทรทศัน์ ของ อ.ประดิษฐ ์ วชัรพบูิลย ์
 

ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

      1. Power Point ประกอบการสอน หน่วยท่ี 12 การวดัและทดสอบเคร่ืองส่งวิทยดุว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ
  

 หุ่นจําลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

   -  เคร่ืองมือวดัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 



   

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   - เคร่ืองมือวดัอิเลก็ทรอนิกส์มีความจาํเป็นอยา่งไร 

 ขณะเรียน 

 1. ใชว้ิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหวา่งเรียน โดยมีคาํถามนาํก่อนอธิบายเน้ือหาและ 

        ถามทบทวนเน้ือหาท่ีครูอธิบายระหวา่งสอน ซ่ึงมีคาํถาม ดงัต่อไปน้ี คือ 

  1.1  การใชง้านเคร่ืองมือวดัแต่ละชนิด อยา่งละเอียด 

  1.2  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มวดัและทดสอบวงจรของจริง 

 2. ประเมินผลจากการทาํงานกลุ่ม  ทดสอบวงจรเคร่ืองส่งเอฟเอม็ในแผงวงจรทดลอง 

        โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน 
  

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 12 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1   ตอนท่ี 1   จาํนวน  10    ขอ้ 

  1.2   ตอนท่ี 2   จาํนวน  10    ขอ้ 

  1.3   ตอนท่ี 3   จาํนวน    5    ขอ้ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บันทกึหลงัการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



   

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที ่ 13 

ช่ือวชิา : เคร่ืองส่งวทิยุและสายอากาศ (10305114) สอนคร้ังที ่ 15 

ช่ือหน่วย : ระบบเคร่ืองส่งวิทยแุละสายอากาศ รวม  8  ช่ัวโมง 

 

1.  หัวข้อเร่ือง  

 ปัจจุบนัวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย มีจาํนวนสถานีวิทยทุั้งระบบเอเอม็ และระบบเอฟเอม็ โดยท่ี

ระบบเอเอม็ จาํนวนสถานีอาจไม่เพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้มอาจจะลดลง แต่จาํนวนสถานีวิทยรุะบบเอฟเอม็กลบั

มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยทีางดา้ยเคร่ืองส่งวิทย ุทาํใหร้าคา

ถูกลง ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ความต้องการส่งข่าวสาร ความบันเทิง                           

การประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารในชุมชน ในยคุปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้นในบทเรียนน้ี จะกล่าวถึงส่วนประกอบ

ของเคร่ืองส่งวิทยเุป็นกรณีศึกษาต่อไป 

 

2.  สาระการเรียนรู้ 

 13.1  ส่วนประกอบของเคร่ืองส่งวิทย ุ

 13.2  ตวัอยา่งขอ้มูลสถานีวิทยเุอฟเอม็เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

  

3.  ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกส่วนประกอบของเคร่ืองส่งวิทยไุด ้

 2.  อธิบายคุณสมบติัของเคร่ืองจากตวัอยา่งได ้

 

4.  สาระสําคญั 

ปัจจุบนัวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย มีจาํนวนสถานีวิทยทุั้งระบบเอเอม็ และระบบเอฟเอม็ โดยท่ี

ระบบเอเอม็ จาํนวนสถานีอาจจะไม่เพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้มอาจจะลดลง แต่จาํนวนสถานีวิทยรุะบบเอฟเอม็ 

กลบัมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยทีางดา้นเคร่ืองส่งวิทย ุทาํให้

ราคาถูกลง ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ ความตอ้งการส่งข่าวสาร ความบนัเทิง การ

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในชุมชน ในยุคปัจจุบันเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ดังนั้ น ในบทเรียนน้ี จะกล่าวถึง

ส่วนประกอบของเคร่ืองส่งวิทยเุพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป 

5.  เน้ือหา 

 



  

 13.1  ส่วนประกอบของเคร่ืองส่งวิทย ุ

 13.2   ตวัอยา่งขอ้มูลสถานีวิทยเุอฟเอม็เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

   

6. งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 หลงัเรียน 

1.  รายงานการเขา้ศึกษาดูงาน กลุ่มละ 1 เล่ม 

2.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 

  3.  นกัเรียนตอบคาํถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี  13 ทา้ยบทเรียน 

  

8.  การวดัผลและการประเมินผล 

 ก่อนเรียน 

   - ความสนใจของนกัเรียน 

 ขณะเรียน 

  1. สงัเกตรายบุคคล ขณะเขา้ศึกษาดูงาน 

  2. ประเมินผลจากการศึกษาดูงาน  ( ความพึงพอใจของนกัเรียน ) 

 หลงัเรียน 

 1. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 13 ทา้ยบทเรียน ประกอบดว้ย 

  1.1   ตอนท่ี 1   จาํนวน  10   ขอ้ 

  1.2   ตอนท่ี 2   จาํนวน  10   ขอ้ 

  1.3   ตอนท่ี 3   จาํนวน    5   ขอ้ 

 2.  รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 
 

บันทกึหลงัการสอน 



   

 ผลการใช้แผนการสอน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการสอนของครู 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
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