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แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวชิา 2105-2009  ช่ือวชิา เคร่ืองรับวทิย ุ

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 2556  
 

            
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
 1. เขา้ใจหลกัการท างานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเคร่ืองรับวทิย ุ
 2. มีทกัษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบติัเคร่ืองรับวทิยแุบบต่าง ๆ  
 3. มีทกัษะเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือวดั และทดสอบคุณสมบติัของวงจร และอุปกรณ์
เคร่ืองรับวทิยอุยา่งถูกตอ้ง และปลอดภยั 
 4. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองรับวทิย ุ
 2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่ง และใชง้านวงจรเคร่ืองรับวทิย ุ
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา และปฏิบติัการกระจายคล่ืนวิทยุย่านความถ่ีท่ีใช้ในการรับ-ส่งวิทยุทัว่ไป หลกัการ
รับ-ส่งวิทยุแบบ AM, FM, FM Stereo Multiplex, SSB และ DSB การท างานของวงจรท่ีใชใ้น
เคร่ืองรับวิทยุ AM, FM ในภาคจูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC, AGC, AFT Detector 
วงจร Stereo Multiplex วงจรขยายเสียง และภาคจ่ายไฟฟ้า การประกอบ ทดสอบ และปรับแต่ง
เคร่ืองรับวทิยดุว้ยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
 
 
 
 



2 
 

 

โครงการสอน 

   ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิย ุ       รหัสวชิา   2105 - 2009 
   ระดับ   ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)    หน่วยกติ   3 (6) 
   สาขางาน   อิเล็กทรอนิกส์   ทฤษฎ ี  2 ชม./สัปดาห์  ปฏิบัติ   4 ชม./สัปดาห์ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หน่วย 
ที่ 

ช่ือหน่วยการสอน 
จ านวนช่ัวโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1-2 1 คล่ืนวทิยแุละความสัมพนัธ์ของคล่ืน 4 8 
3 2 การก าเนิดความถ่ีและวงจร 2 4 
4 3 การผสมคล่ืนวทิยุ 2 4 

5-6 4 หลกัการรับ - ส่งคล่ืนวทิย ุ 4 8 
7 5 แถบกวา้งของช่องสถานีวทิยุและการแยกคล่ืนวทิย ุ 2 4 

8-9 6 ชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM 4 8 
10 1-6 ทดสอบกลางภาค 2 4 

11-12 7 การท างานของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต 4 8 
13 8 ภาคฟร้อนเอนด์เคร่ืองรับวทิย ุFM 2 4 

14-15 9 ภาคความถ่ี IF และภาคดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวิทย ุFM 4 8 
16 10 เคร่ืองรับวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 2 4 
17 11 ภาคขยายเสียงในเคร่ืองรับวิทย ุAM และ FM 2 4 

18-19 12 การปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุAM และ FM 4 8 
20 7-12 ทดสอบปลายภาค 2 4 

     
รวม 40 80 

รวมทั้งหมด 120 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

  

หน่วยที ่ 1 

สอนคร้ังที่  1-2 
ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  คลืน่วิทยุและความสัมพนัธ์ของคลืน่ จ านวนช่ัวโมงสอน  12  ช่ัวโมง 

 

หัวข้อเร่ือง 
        คล่ืนวทิยแุละความสัมพนัธ์ของคล่ืน 

 

สาระการเรียนรู้ 
      1.  ลกัษณะการเกิดคล่ืน 
 2.  ส่วนประกอบของคล่ืน 
 3.  คล่ืนเสียงและคล่ืนวทิยุ 
      4.  ช่ือเรียกยา่นความถ่ีท่ีใชง้าน 
     5.  การเดินทางของคล่ืนวทิยุ 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1.  บอกคุณสมบติัของคล่ืนได ้
     2.  อธิบายส่วนประกอบของคล่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านได ้
      3. บอกความแตกต่างระหวา่งคล่ืนเสียงกบัคล่ืนวทิยไุด ้
     4.  แสดงวธีิค านวณหาความถ่ีและความยาวคล่ืนได ้
 5.  บอกช่ือและยา่นความถ่ีต่างๆ ท่ีใชง้านได ้

 6.  อธิบายลกัษณะการเดินทางของคล่ืนวทิยแุบบต่าง ๆ ได ้
 

แนวคดิ 

 คล่ืนเป็นพลังงานรูปหน่ึงเกิดข้ึนได้จากการกระท าของพลังงานอีกรูปหน่ึง ลักษณะ          
การเกิดคล่ืน  คือ  เกิดการแกวง่ตวัเปล่ียนแปลงไปในทางเพิ่มมากข้ึนสลบักบันอ้ยลง  รูปคล่ืนปกติ 
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เป็นลกัษณะคล่ืนไซน์  ส่วนประกอบของคล่ืนแบ่งไดเ้ป็นความสูงคล่ืน การบอกระดบัความแรง
ของคล่ืนท่ีเกิดข้ึน  ความยาวคล่ืนเป็นการบอกระยะห่างของคล่ืนท่ีเร่ิมเกิดคล่ืนซ ้ า รอบคล่ืนเป็น
การบอกการเคล่ือนท่ีของคล่ืนครบหน่ึงรอบ  คาบเวลาเป็นการบอกเวลาท่ีใชไ้ปในการท าให้คล่ืน
เคล่ือนท่ีครบหน่ึงรอบ ความถ่ีเป็นการบอกความเร็วรอบในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนครบรอบคล่ืน
ภายในระยะเวลา 1 วนิาที  คล่ืนเสียงเป็นคล่ืนความถ่ีต ่าประมาณ 20 – 20,000 Hz  เป็นความถ่ียา่น
ท่ีหูมนุษยรั์บฟังได ้คล่ืนเสียงเดินทางไปไดไ้ม่ไกล เพราะอาศยัการสั่นสะเทือนของอากาศจึงเกิด
การจางหายได้ง่าย คล่ืนเสียงแบ่งออกได้เป็น 3 ย่าน  คือ  เสียงทุม้ เสียงกลาง และเสียงแหลม 
คล่ืนวทิยเุป็นคล่ืนความถ่ีสูงประมาณ 10kHz - 3THz คล่ืนวิทยุสามารถเดินทางไปไดไ้กลมากดว้ย
ความเร็วเท่ากบัคล่ืนแสงเดินทาง มีความเร็วโดยประมาณ 3  108 m/s  การเดินทางของคล่ืนวิทยุ
อยูใ่นรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 การส่ือสารด้วยคล่ืนวิทยุประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือเคร่ืองส่งวิทย ุ           
คล่ืนพาหะ และเคร่ืองรับวิทยุ การเดินทางของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศเคร่ืองส่งมี
ลกัษณะการเดินทาง 3 ชนิด คือ คล่ืนดิน คล่ืนเดินทางไปตามพื้นผิวโลก ใช้กบัย่านความถ่ี VLF, 
LF และ MF คล่ืนฟ้า คล่ืนเดินทางโดยการสะทอ้นคล่ืนระหวา่งพื้นดินและชั้นบรรยากาศท่ีห่อหุ้ม
โลก ใช้กบัความถ่ีในยา่น HF และคล่ืนตรง คล่ืนเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนกบัคล่ืนแสง ใชก้บั
ความถ่ีในยา่น VHF, UHF, SHF และ EHF 
 

เนือ้หา 
 1.1  คล่ืนวทิยแุละความสัมพนัธ์ของคล่ืน 
  1.1.1 ลกัษณะการเกิดคล่ืน 

  1.1.2 ส่วนประกอบของคล่ืน 
    -ความสูงคล่ืน 
    -ความยาวคล่ืน 
    -รอบคล่ืน 
    -คาบเวลา 
    -ความถ่ี 

 1.1.3 คล่ืนเสียงและคล่ืนวทิยุ 
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    -คล่ืนเสียง 
    -คล่ืนวทิย ุ

  1.1.4 ช่ือเรียกยา่นความถ่ีท่ีใชง้าน 
    -หน่วยความถ่ี 
    -หน่วยความยาว 
    -การใชง้านยา่นความถ่ีวทิย ุ

  1.1.5 การเดินทางของคล่ืนวทิยุ 
    -คล่ืนดินหรือคล่ืนผวิหนา้ 
    -คล่ืนฟ้า 
    -คล่ืนตรงหรือคล่ืนระดบัสายตา 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
 1) เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
 2) เตรียมส่ือการสอน 
 3) เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
 4) ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
 5) แนะน าตวัผูส้อน  ผูเ้รียน ช่ือวชิา   
รหสัวชิา   จุดประสงคข์องรายวชิา   
ค  าอธิบายรายวชิา  เกณฑก์าร
ประเมินผล ทั้งทฤษฎีและปฏิบติั 
6)  ช้ีแจงแนวทางในการปฏิบติัตน
เก่ียวกบัการเรียนการสอน  การ
ประเมินผลการเรียน  และไดอ้บรม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์   
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  และการ
ตรงต่อเวลา 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนตั้งค  าถาม   
นกัเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลวา่ 
นกัเรียนรู้ไหมวา่คล่ืนวทิยคืุออะไร
และน าไปใชท้  าประโยชน์อะไรได้
บา้ง 
2)  ครูอธิบายเร่ือง ลกัษณะการเกิด
คล่ืน 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกคุณสมบติัของคล่ืน 

 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าช้ีแจงและแนะน าตวั 
ผูส้อน ผูเ้รียน ช่ือวชิา รหสัวชิา  
จุดประสงคข์องรายวชิา        
ค  าอธิบายรายวชิา  เกณฑก์าร
ประเมินผล ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบติั 
5)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์โดยเฉพาะในเร่ือง
ความมีวนิยั  การมีสัมมาคารวะ  
การแต่งกาย และการตรงต่อ
เวลา 
 
1)  นกัเรียนท่ีครูเรียกช่ือตอบ
ค าถามการน าเขา้สู่บทเรียน 
 
 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกคุณสมบติัของคล่ืน 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

4)  ครูสรุปเร่ือง ลกัษณะของการเกิด
คล่ืน 
5)  ครูอธิบายเร่ือง ส่วนประกอบของ
คล่ืน 
6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ให้บอกส่วนประกอบของคล่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับการใช้งานแบ่งออก 5 
ส่วนคือ 
 ความสูงคล่ืน 
 ความยาวคล่ืน 
 รอบคล่ืน 
 คาบเวลา 
 ความถ่ี 

7) ครูสรุปเร่ือง ส่วนประกอบของ
คล่ืน 
8) ครูอธิบายเร่ือง คล่ืนเสียงและ
คล่ืนวทิย ุ
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ให้บอกความแตกต่างระหว่างคล่ืน
เสียงกบัคล่ืนวทิย ุ
10) ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ให้แสดงวิธีค  านวณหาความถ่ีและ
ความยาวคล่ืนหนา้ชั้นเรียน 
11) ครูสรุปเ ร่ือง คล่ืนเสียงและ
คล่ืนวทิย ุ
12) ครูอธิบายเ ร่ือง ช่ือเรียกย่าน
ความถ่ีท่ีใชง้าน 
13) ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกช่ือและยา่นความถ่ีต่างๆ ท่ีใช้
งาน 

 

4)  นัก เรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
5)  นักเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
6)  นักเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกส่วนประกอบของคล่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
7)  นัก เรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นักเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นักเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกความแตกต่างระหว่าง
คล่ืนเสียงกบัคล่ืนวทิย ุ
10)  นักเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
แสดงวธีิค านวณหาความถ่ีและ
ความยาวคล่ืนหนา้ชั้นเรียน 
11)  นักเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
13)  นักเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกช่ือและย่านความถ่ีต่างๆ 
ท่ีใชง้าน 

 

6)  มีความรับผดิชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เ สนอแนวคว าม คิ ด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์และมี
ประโยชน ์
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

14)  ครูสรุปเร่ือง ช่ือยา่นความถ่ี      
ท่ีใชง้าน 
15)  ครูอธิบายเร่ือง การเดินทางของ
คล่ืนวทิยุ 
16)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบาย
ลกัษณะการเดินทางของคล่ืนวทิยุ
แบบต่างๆ  ลงสมุดของตนเอง แบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 
 คล่ืนดินหรือคล่ืนผวิหนา้ 
 คล่ืนฟ้า 
 คล่ืนตรงหรือคล่ืนระดบัสายตา 

17)  ครูสรุปเร่ือง การเดินทางของ
คล่ืนวทิย ุ
 

ข้ันสรุป 
18)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม 
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน
หวัขอ้ต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  ลกัษณะการเกิดคล่ืน 
กลุ่มท่ี  2 
-  ส่วนประกอบของคล่ืน 
กลุ่มท่ี  3 
-  คล่ืนเสียงและคล่ืนวทิยุ 
กลุ่มท่ี  4 
-  ช่ือเรียกยา่นความถ่ีท่ีใชง้าน 
กลุ่มท่ี  5 
-  การเดินทางของคล่ืนวทิย ุ

 

14)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
16)  นกัเรียนเขียนอธิบาย
ลกัษณะการเดินทางของ
คล่ืนวทิยแุบบต่างๆ ลงสมุด
ของ ตนเอง 
 
 
 
17)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
18)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมอง ในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ    
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป    
เน้ือหา เพื่อน าเสนอหนา้      
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

19)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม 
ออกมาน าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
20)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน โดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
21)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

19)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
20)  นกัเรียนท าแบบประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
21)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง        
        รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 1.1 ก่อนเรียน 

 หน่วยบทเรียนน้ีเป็นบทท่ี 1 จ  าเป็นตอ้งช้ีแจงและท าความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ กบันกัเรียน
ก่อนดงัน้ี 

1.1.1 ช้ีแจงขอ้ตกลงในการเรียนการสอน 
1. นกัเรียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. การใหค้ะแนนในการเรียน แบ่งคะแนนออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

-  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20% 
-  คะแนนเก็บระหวา่งเรียน 50% 
-  คะแนนสอบเก็บคะแนน 30% 

3. การตดัเกรดมีอยู ่8 เกรด คือ 
-  คะแนน 80-100 ระดบัเกรด  4 
-  คะแนน 75-79  ระดบัเกรด  3.5 
-  คะแนน 70-74  ระดบัเกรด  3 
-  คะแนน 65-69  ระดบัเกรด  2.5 
-  คะแนน 60-64  ระดบัเกรด  2 
-  คะแนน 55-59  ระดบัเกรด  1.5 
-  คะแนน 50-54  ระดบัเกรด  1 
-  คะแนน 0-49  ระดบัเกรด  0 

4. การเขา้ชั้นเรียน สายไดไ้ม่เกิน 15 นาที  หากสายเกิน 15 นาทีถือวา่มาสาย  มาสาย 3 คร้ังถือว่า
ขาดเรียน 1 คร้ัง 

 1.2 ขณะเรียน 

  1.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่างๆ ดว้ยความตั้งใจ 
 1.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 1.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
 1.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
 1.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์
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 1.3 หลงัเรียน 

  1.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้   และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 
  1.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  1.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.3.4 นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 

ส่ือการเรียน 

 1.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 

 1.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

1. แผน่ภาพแสดงลกัษณะการเกิดคล่ืนน ้า 
2. แผน่ใส 

2.1 แผน่ใสแผน่ท่ี 1  ลกัษณะคล่ืนและส่วนประกอบของคล่ืน 
2.2 แผน่ใสแผน่ท่ี 2  รูปร่างลกัษณะคล่ืนเสียงและคล่ืนวทิย ุ
2.3 แผน่ใสแผน่ท่ี 3  ระบบส่ือสารดว้ยคล่ืนวทิย ุ
2.4 แผน่ใสแผน่ท่ี 4  การแพร่กระจายคล่ืนวทิยแุบบคล่ืนดิน 
2.5 แผน่ใสแผน่ท่ี 5  การแพร่กระจายคล่ืนวทิยแุบบฟ้า 
2.6 แผน่ใสแผน่ท่ี 6  การแพร่กระจายคล่ืนวทิยแุบบตรง 
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 1.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 
 

การวดัผลและประเมนิผล 

 1.1  ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือ ในทางการเรียน 

 1.2  ขณะเรียน 

  1.2.1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียนใหท้ัว่ถึง
ทุกคนในหอ้งเรียน 
  1.2.2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 1.3  หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 1 ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 

 

บันทกึหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

                   ........... /........... /........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 
         ........... /........... /........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

 
 

 

 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
หน่วยที ่ 2 

สอนคร้ังที่  3 

ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120 ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน   การก าเนิดความถี่และวงจร จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 

       การก าเนิดความถ่ีของวงจร 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. วงจรเรโซแนนซ์ 
 2. การก าเนิดความถ่ีของวงจร LC 

 3. วงจรก าเนิดความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ 
 4. วงจรก าเนิดความถ่ีแบบฮาร์ตเลย ์

 5. วงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์ 
 6. วงจรก าเนิดความถ่ีแบบคริสตอล 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. บอกลกัษณะของวงจรเรโซแนนซ์ได ้
 2. อธิบายหลกัการก าเนิดของวงจรเรโซแนนซ์ LC ได ้
 3. บอกส่วนประกอบของวงจรก าเนิดความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ได ้
 4. อธิบายการท างานของวงจรก าเนิดความถ่ีแบบฮาร์ตเลยไ์ด ้
  5. อธิบายการท างานของวงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์ได ้
  6. บอกโครงสร้างและวงจรสมมูลของคริสตอลได ้
 7. อธิบายการท างานของวงจรก าเนิดความถ่ีแบบคริสตอลได ้
 
แนวคดิ 

 วงจรเรโซแนซ์เป็นวงจรท่ีประกอบดว้ยตวัเก็บประจุ ตวัตา้นทาน และตวัเหน่ียวน า น ามา
ต่อร่วมกนัเกิดผลต่อการก าเนิดความถ่ีและน าไปใชป้ระโยชน์ในวงจรอีกหลายแบบ เช่น วงจรรับ
ความถ่ี วงจรกรองความถ่ี วงจรดกัความถ่ี เป็นตน้ 
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การก าเนิดความถ่ีของวงจรเรโซแนนซ์  LC แบบขนาน  อาศยัคุณสมบติัประจ าตวัของตวัเก็บ
ประจุ (C) และตวัเหน่ียวน า (L) เกิดการประจุและคายประจุ  เกิดสนามแม่เหล็กพองตวัออกและ
ยุบตวัเขา้มีผลท าให้เกิดเป็นสัญญาณไฟกระแสสลบัข้ึนมามีขั้วแรงดนัสลบัไปสลบัมา เกิดเป็น
ความถ่ีข้ึนมา 
 วงจรก าเนิดความถ่ีประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ วงจรสร้างความถ่ี 
วงจรขยายสัญญาณ และวงจรป้อนกลบัทางบวก วงจรทั้ง 3 ส่วนน้ีช่วยท าให้วงจรก าเนิดความถ่ี
สามารถใหก้ าเนิดความถ่ีข้ึนมามีความถ่ีและมีความแรงคงท่ีตลอดเวลาออกมา วงจรก าเนิดความถ่ี
มีดว้ยกนัหลายชนิด แตกต่างกนัทั้งช่ือเรียก และลกัษณะวงจร แต่มีหลกัการท างานท่ีเหมือนกนั 
 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบฮาร์ตเลยมี์วงจรสร้างความถ่ีเป็นแบบวงจรเรโซแนนซ์ LC แบบ
ขนาน ท่ีต่อแทปตวัเหน่ียวน าแบ่งคร่ึงลงกราวด ์ส่วนวงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์มีวงจรสร้าง
ความถ่ีเป็นแบบวงจรเรโซแนนซ์ LC แบบขนาน ท่ีต่อแทปตวัเก็บประจุแบ่งคร่ึงลงกราวด์  ส่วน 
วงจรอ่ืน ๆ และการท างานของวงจรเหมือนกนั กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงความถ่ีท่ีก าเนิดข้ึนมา ท า
ไดโ้ดยการเปล่ียนค่าความจุของตวัเก็บประจุ หรือเปล่ียนค่าความเหน่ียวน าของตวัเหน่ียวน า 
 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบคริสตอล เป็นวงจรก าเนิดความถ่ีท่ีใหเ้สถียรภาพทางความถ่ีดีมาก
ความถ่ีก าเนิดข้ึนมามีทั้งความคงท่ีและความแน่นอนสูง ชุดสร้างความถ่ีใชต้วัคริสตอลเป็นตวัให้
ก าเนิดความถ่ี ตวัคริสตอลมีคุณสมบติั 2 ลกัษณะ คือ เป็นตวัให้ก าเนิดแรงดันไฟกระแสสลับ
ข้ึนมา และเป็นตัวให้ก าเนิดความถ่ีข้ึนมา ความถ่ีท่ีก าเนิดข้ึนมาจากตัวคริสตอลจะมีระดับ            
ความแรงต ่า จึงตอ้งไปผา่นวงจรขยายใหมี้ระดบัความถ่ี และความแรงคงท่ี 
 
เนือ้หา 
 2.1 การก าเนิดความถ่ีและวงจร 
  2.1.1 วงจรเรโซแนนซ์ 
  2.1.2 การก าเนิดความถ่ีของวงจร LC 

  2.1.3 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ 
  2.1.4 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบฮาร์ตเลย ์
  2.1.5 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์ 
  2.1.6 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบคริสตอล 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูอธิบายเร่ือง การก าเนิดความถ่ี
ของวงจร  LC  
7)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายหลกัการก าเนิดของวงจร 
เรโซแนนซ์  LC 
8)  ครูสรุปเร่ือง การก าเนิดความถ่ี
ของวงจร LC 
9)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรก าเนิด
ความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ 
10)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกส่วนประกอบของ    
วงจรก าเนิดความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ 
11)  ครูสรุปเร่ือง วงจรก าเนิดความถ่ี
ของวงจร LC 
12)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรก าเนิด
ความถ่ีแบบฮาร์ตเลย ์
13)  ครูให้นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรก าเนิดความถ่ีแบบ
ฮาร์ตเลย ์ลงสมุดของตนเอง 
 
14)  ครูสรุปเร่ือง วงจรก าเนิดความถ่ี
แบบฮาร์ตเลย ์
15)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรก าเนิด
ความถ่ีแบบโคลปิตส์ 
16)  ครูให้นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรก าเนิดความถ่ีแบบ 
โคลปิตส์ลงสมุดของตนเอง 
 
17)  ครูสรุปเร่ือง วงจรก าเนิดความถ่ี
แบบโคลปิตส์ 
 

 

6)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
7)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายหลกัการก าเนิดของ 
วงจรเรโซแนนซ์ LC 
8)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
10)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
บอกส่วนประกอบของวงจร
ก าเนิดความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ 
11)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
13)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรก าเนิดความถ่ี
แบบฮาร์ตเลยล์งสมุดของ    
ตนเอง 
14)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
16)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรก าเนิดความถ่ี
แบบโคลปิตส์ลงสมุดของ   
ตนเอง 
17)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

18)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรก าเนิด
ความถ่ีแบบคริสตอล 
19)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกโครงสร้างและ
วงจรสมมูลของคริสตอล 
20)  ครูให้นกัเรียนเขียน อธิบายการ
ท างานของวงจรการก าเนิดความถ่ี
แบบคริสตอลลงสมุดของตนเอง 
 
21)  ครูสรุปเร่ือง วงจรก าเนิดความถ่ี
แบบคริสตอล 
 
ข้ันสรุป 
22)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน  
หวัขอ้ต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียน  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย  คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  วงจรเรโซแนนซ์ 
กลุ่มท่ี  2 
-  การก าเนิดความถ่ีของวงจร LC 
กลุ่มท่ี  3 
-  วงจรก าเนิดความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ 
กลุ่มท่ี  4 
-  วงจรก าเนิดความถ่ีแบบฮาร์ตเลย ์
กลุ่มท่ี  5 
-  วงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์ 
กลุ่มท่ี  6 
-  วงจรก าเนิดความถ่ีแบบคริสตอล 
 

 

18)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
19)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
บอกโครงสร้างของวงจร    
สมมูลของคริสตอล 
20)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรการก าเนิด
ความถ่ีแบบคริสตอลลงสมุด
ของตนเอง 
21)  นกัเรียนฟังสรุปและ     
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
22)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 6 กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมอง ในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป
เน้ือหา เพื่อน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

23)  ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ     
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
24)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  โดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
25)  ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

23)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
24)  นกัเรียนท าแบบประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
25)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 2.1 ก่อนเรียน 

  2.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 2.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 2.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

 2.2. ขณะเรียน 
  2.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 

 2.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
  2.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
  2.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
  2.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์
 

 2.3 หลงัเรียน 
  2.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่างๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  2.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  2.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.3.4 นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 

ส่ือการเรียน 

2.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 

 2.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

1.  แผน่ภาพ แสดงวงจรเรโซแนนซ์ใช ้ LC 
2.  แผน่ใส 

2.1 แผน่ใสแผน่ท่ี 1 สภาวะประจุแรงดนัจากแหล่งจ่ายของตวั C 
2.2 แผน่ใสแผน่ท่ี 2 สภาวะการคายประจุของตวั C จ่ายผา่นไปใหต้วั L เกิดสนามแม่เหล็ก 
2.3 แผ่นใสแผ่นท่ี 3 สภาวะสนามแม่เหล็กในตวั L ยุบตวัตดัผ่านตวัเองเกิดแรงดนัไฟ     

ประจุตวั C 
2.4 แผน่ใสแผน่ท่ี 4 สภาวะการคายประจุของตวั C จ่ายผา่นไปใหต้วั L เกิดสนามแม่เหล็ก 
2.5 แผ่นใสแผ่นท่ี 5 สภาวะสนามแม่เหล็กในตวั L ยุบตวัตดัผ่านตวัเองเกิดแรงดนัไฟ

ประจุตวั C 
2.6 แผน่ใสแผน่ท่ี 6 บล็อกไดอะแกรมวงจรก าเนิดความถ่ีแบบเบ้ืองตน้ 
2.7 แผน่ใสแผน่ท่ี 7 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบฮาร์ตเลย ์
2.8 แผน่ใสแผน่ท่ี 8 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบโคลปิตส์ 
2.9 แผน่ใสแผน่ท่ี 9 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบคริสตอล 

 2.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  2.3.1 แหล่งจ่ายแรงดนั เช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย 
 2.3.2 วงจรก าเนิดความถ่ีแบบต่าง ๆ 

การวดัผลและประเมนิผล 

 2.1 ก่อนเรียน 

  ใช้วิธีสังเกตความสนใจ  ความกระตือรือร้น  การตรงต่อเวลาและการให้ความ
ร่วมมือในทางการเรียน 
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 2.2 ขณะเรียน 

  2.2.1.ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง
ทุกคนในหอ้งเรียน 

  2.2.2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 2.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 2  ประกอบดว้ย 
  1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 

 2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 
 

บันทกึหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

     .........../ .........../ ........... 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 

         .........../ .........../ ........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต

รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               

 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (...............................................................) 
                    ............../............../.............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่ 3  

สอนคร้ังที่  4 

ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  การผสมคลืน่วทิยุ  จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 

        การผสมคล่ืนวทิย ุ
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การส่งข่าวสารขอ้มูล 
 2. การผสมคล่ืนทางความสูง (AM) 
 3. เปอร์เซ็นตก์ารผสมคล่ืนแบบ AM 
 4. แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ AM 
 5. การผสมคล่ืนทางความถ่ี (FM) 
 6. แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ FM 
 7. การผสมคล่ืนทางเฟส (PM) 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. อธิบายหลกัการส่งข่าวสารขอ้มูลโดยใชค้ล่ืนวทิยไุด ้

 2. อธิบายวธีิการผสมคล่ืนทางความสูง (AM) ได ้
 3. แสดงวธีิค านวณหาเปอร์เซ็นตก์ารผสมคล่ืนแบบ AM ได ้
 4. เขียนแถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ AM ได ้
 5. อธิบายวธีิการผสมคล่ืนทางความถ่ี (FM) ได ้
 6. เขียนแถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ FM ได ้
 7. อธิบายวธีิการผสมคล่ืนทางเฟส (PM) ได ้
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แนวคดิ 
 การส่งข่าวสารขอ้มูลโดยใชค้ล่ืนวทิยนุบัวา่มีบทบาท และมีความส าคญัในการใชง้านมาก 
เพราะสามารถส่งข่าวสารขอ้มูลไปไดเ้ป็นระยะทางไกลมาก ในการผสมขอ้มูลข่าวสารเขา้กบัคล่ืน 
พาหะน้ีเป็นการน าขอ้มูลข่าวสารเกาะติดไปกบัคล่ืนพาหะ การผสมขอ้มูลข่าวสารเขา้กบัคล่ืน
พาหะในระบบส่ือสารดว้ยคล่ืนวทิยทุ  าได ้3 แบบดว้ยกนั  คือ AM, FM, PM   
 การผสมคล่ืนทางความสูงหรือแบบ AM  คือ การน าขอ้มูลข่าวสารไปผสมกบัคล่ืนพาหะ
สัญญาณขอ้มูลข่าวสารจะไปควบคุมให้คล่ืนพาหะมีระดบัความสูงเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง
ตามระดบัสัญญาณขอ้มูลข่าวสารช่วงบวก หรือช่วงลบ 
 เปอร์เซ็นตก์ารผสมคล่ืนแบบ  AM เป็นตวับอกถึงระดบัการผสมคล่ืน ท่ีเกิดจากการน า
สัญญาณขอ้มูลข่าวสารมาผสมกบัคล่ืนพาหะ ในระดบัความแรงของการผสมแตกต่างกนัไปคิด
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต ์การผสมคล่ืนแบบ AM สามารถผสมคล่ืนไดสู้งสุดไม่เกิน 100 % เพราะ
ส่วนท่ีเกิน 100 %  สัญญาณขอ้มูลข่าวสารท่ีไดป้ลายทางจะเกิดการผดิเพี้ยน   
 การผสมคล่ืนแบบ AM เพื่อส่งคล่ืนแพร่กระจายออกไปในอากาศมีดว้ยกนัหลายชนิดคือ 
ชนิดแถบขา้ง 2 ดา้นมีพาหะ (DSBFC) ชนิดแถบขา้ง 2 ดา้นไม่มีพาหะ (DSBSC) ชนิดแถบขา้ง
ดา้นเดียวไม่มีพาหะใชแ้ถบดา้นสูง (SSBSC- USB) และชนิดแถบขา้งดา้นเดียวไม่มีพาหะ ใชแ้ถบ
ดา้นต ่า (SSBSC – LSB)    
 การผสมคล่ืนทางความถ่ีหรือแบบ FM  คือการน าขอ้มูลข่าวสารไปผสมกบัคล่ืนพาหะ
สัญญาณขอ้มูลข่าวสารจะไปควบคุมให้คล่ืนพาหะมีความถ่ีพาหะเปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงตามระดบัสัญญาณขอ้มูลข่าวสารช่วงบวกหรือช่วงลบ 
 แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ FM เป็นแถบคล่ืนความถ่ีท่ีเกิดข้ึนมาจากการน า
ขอ้มูลข่าวสารผสมกบัคล่ืนพาหะแบบ FM เกิดความถ่ีพาหะใหม่ข้ึนเป็นจ านวนมากในรูปแถบ
ความถ่ีดา้นขา้งเป็นคู่ ๆ กระจายออกไปห่างออกจากความถ่ีพาหะเป็นล าดบั สามารถเขียนออกมา
เป็นแถบคล่ืนความถ่ีแบบ FM ไดต้ามตารางเบสเซล ฟังกช์นั      
 การผสมคล่ืนทางเฟสหรือแบบ PM คือการน าขอ้มูลข่าวสารไปผสมกบัคล่ืนพาหะ โดยท่ี
เฟสของสัญญาณขอ้มูลข่าวสารจะไปควบคุมให้คล่ืนพาหะมีความถ่ีพาหะเปล่ียนแปลงไปเพิ่มข้ึน
หรือลดลง การผสมคล่ืนแบบ PM  ก็คือการผสมคล่ืนแบบ FM  นัน่เอง ถูกเรียกวา่คล่ืน FM แบบ
ออ้ม 
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เนือ้หา 
 3.1 การผสมคล่ืนวทิย ุ
  3.1.1 การส่งข่าวสารขอ้มูล 
  3.1.2 การผสมคล่ืนทางความสูง (AM) 
  3.1.3 เปอร์เซ็นตก์ารผสมคล่ืนแบบ AM 
  3.1.4 แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ AM 
  3.1.5 การผสมคล่ืนทางความถ่ี (FM) 
  3.1.6 แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ FM 
  3.1.7 การผสมคล่ืนทางเฟส (PM) 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 
 
ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2) เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5) อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม 
ถามนกัเรียนในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคลวา่  ข่าวสารขอ้มูลคืออะไร
และเราจะท าอยา่งไรใหก้ารส่ง
ข่าวสารขอ้มูลนั้นไปไดใ้นระยะทาง
ท่ีไกลๆ 
2)  ครูอธิบายเร่ือง การส่งข่าวสาร 
ขอ้มูล 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายหลกัการส่งข่าวสารขอ้มูล
โดยใชค้ล่ืนวทิย ุ
4)  ครูสรุปเร่ือง การส่งข่าวสาร     
ขอ้มูล 

 
 
1)   เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะ     
ท่ีพึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี     
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
ตอบค าถามการน าเขา้สู่        
บทเรียน 
 
 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายหลกัการส่งข่าวสาร   
ขอ้มูลโดยใชค้ล่ืนวทิยุ 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 

 
 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

5)  ครูอธิบายเร่ือง การผสมคล่ืนทาง
ความสูง (AM)  
6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายวธีิการผสมคล่ืนทาง  
ความสูง (AM)  
7)  ครูสรุปเร่ือง การผสมคล่ืนทาง 
ความสูง (AM) 
8)  ครูอธิบายเร่ือง เปอร์เซ็นตก์าร
ผสมคล่ืนแบบ AM 
9)  ครูเขียนโจทยบ์นกระดานและ 
ใหน้กัเรียนแสดงวธีิค านวณหา
เปอร์เซ็นตก์ารผสมคล่ืนแบบ AM 
ลงสมุดของตนเอง 
10)  ครูสรุปเร่ือง เปอร์เซ็นตก์าร
ผสมคล่ืนแบบ AM  
11)  ครูอธิบายเร่ือง แถบคล่ืนความถ่ี
ของการผสมคล่ืนแบบ AM 
12)  ครูใหน้กัเรียนเขียนแบบคล่ืน
ความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ AM 
ลงสมุดของตนเอง 
13)  ครูสรุปเร่ือง แถบคล่ืนความถ่ี
ของการผสมคล่ืนแบบ AM 
14)  ครูอธิบายเร่ือง การผสมคล่ืน
ทางความถ่ี (FM)  
15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายวธีิการผสมคล่ืน
ทางความถ่ี (FM) 
16)  ครูสรุปเร่ือง การผสมคล่ืนทาง
ความถ่ี (FM)  
 

 

5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
6)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการผสมคล่ืนทาง
ความสูง (AM) 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนจดโจทยบ์น
กระดานแลว้แสดงวธีิ
ค านวณหาเปอร์เซ็นตก์ารผสม
คล่ืนแบบ AM ลงสมุดของ
ตนเอง 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนเขียนแถบคล่ืน
ความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ 
AM ลงสมุดของตนเอง 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ  
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการผสมคล่ืนทาง
ความถ่ี (FM) 
16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

17)  ครูอธิบายเร่ือง แถบคล่ืนความถ่ี
ของการผสมคล่ืนแบบ FM 
18)  ครูใหน้กัเรียนเขียนแถบคล่ืน
ความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ FM 
ลงสมุดของตวัเอง 
19)  ครูสรุปเร่ือง แถบคล่ืนความถ่ี 
ของการผสมคล่ืนแบบ FM 
21)  ครูอธิบายเร่ือง การผสมคล่ืน
ทางเฟส (PM)  
22)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายวธีิการผสมคล่ืน
ทางเฟส (PM) 
23)  ครูสรุปเร่ือง วธีิการผสมคล่ืน
ทางเฟส (PM) 
 
ข้ันสรุป 
24)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม 
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน  
หวัขอ้ต่างๆ ภายในบทเรียนท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  การส่งข่าวสารขอ้มูล 
กลุ่มท่ี  2 
-  การผสมคล่ืนทางความสูง (AM)  
กลุ่มท่ี  3 
-  เปอร์เซ็นตก์ารผสมคล่ืนแบบ AM 
กลุ่มท่ี  4 
-  แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืน
แบบ AM 

 

17)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
18)  นกัเรียนเขียนแถบคล่ืน
ของการผสมคล่ืนแบบ FM  
ลงสมุดของตวัเอง 
19)  นกัเรียนฟังสรุปและ     
จดบนัทึกลงสมุด 
21)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
22)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการผสมคล่ืนทาง
เฟส (PM) 
23)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
24)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 7  กลุ่มช่วยกนัระดม
สมองตามเน้ือหาท่ีไดรั้บ  
มอบหมายน าเสนอหนา้      
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

กลุ่มท่ี  5 
-  การผสมคล่ืนทางความถ่ี (FM) 
กลุ่มท่ี  6 
-  แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืน
แบบ FM 
กลุ่มท่ี  7 
-  การผสมคล่ืนทางเฟส (PM) 
25)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ     
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
26)  ครูแจกประเมินผลการเรียนรู้ 
ใหน้กัเรียน โดยใหใ้ชเ้วลาในการท า
ประมาณ 15 นาที 
27)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
25)  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกไปน าเสนองานในหวัขอ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ชั้น
เรียน 
26)  นกัเรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
27)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 3.1 ก่อนเรียน 

  3.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 3.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 3.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

 3.2 ขณะเรียน 
  3.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 

 3.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 3.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
 3.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
 3.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์
 

 3.3 หลงัเรียน 
  3.3.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่างๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  3.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  3.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนัตรวจ 

ส่ือการเรียน 

3.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

 2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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 3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
 4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 

 3.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

1. แผน่ภาพแสดงลกัษณะการส่งข่าวสารขอ้มูล 
2. แผน่ใส 

  แผน่ใสแผน่ท่ี 1  การผสมคล่ืนแบบ AM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 2  การเปรียบเทียบความถ่ีคล่ืนเสียงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความสูงของ
คล่ืนพาหะ 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 3  รูปสัญญาณและเปอร์เซ็นตก์ารผสมคล่ืนแบบ AM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 4  แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ AM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 5  การผสมคล่ืนแบบ FM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 6  คล่ืนเสียงมีความถ่ีเปล่ียนแปลง  มีผลต่อเวลาในการท างานของ คล่ืน FM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 7  แถบคล่ืนความถ่ีของการผสมคล่ืนแบบ FM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 8  การผสมคล่ืนแบบ PM 
  
 3.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 
  3.3.1 ชุดสาธิตการผสมคล่ืนแบบ AM 

 3.3.2 ชุดสาธิตการผสมคล่ืนแบบ FM 
 3.3.3 ชุดสาธิตการผสมคล่ืนแบบ PM 
 

การวดัผลและประเมนิผล 
 3.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 
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 3.2 ขณะเรียน 
  3.2.1 ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ให้ทัว่ถึงทุก
คนในหอ้งเรียน 
  3.2.2 ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 3.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 3  ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 

 

บันทกึหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน 
 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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ผลการสอนของครู 
 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

     .........../ .........../ ........... 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 

         .........../ .........../ ........... 
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ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 

 

 

แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต

รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยที ่ 4  

สอนคร้ังที่  5-6 

ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  หลกัการรับ - ส่งคลืน่วทิยุ  จ านวนช่ัวโมงสอน  12  ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
        หลกัการรับ – ส่งคล่ืนวทิย ุ
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การส่ือสารดว้ยคล่ืนวทิยุ 

 2. เคร่ืองส่งวทิย ุAM 
 3. เคร่ืองส่งวทิย ุSSB 
 4. เคร่ืองส่งวทิย ุFM 
 5. เคร่ืองส่งวทิย ุPM 
 6. เคร่ืองส่งวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 7. เคร่ืองส่งวทิย ุFM – SCA 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. บอกหลกัการของการส่ือสารดว้ยคล่ืนวทิยไุด ้
  2. อธิบายการท างานในภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวทิย ุAM ได ้

 3. อธิบายการท างานในภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวทิย ุSSB ได ้
 4. อธิบายการท างานในภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวทิย ุFM ได ้
 5. อธิบายการท างานในภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวทิย ุPM ได ้
 6. อธิบายการท างานในภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ได ้
 7. อธิบายการท างานในภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวทิย ุFM - SCA ได ้
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แนวคดิ 

 ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกส่งออกไปจากเคร่ืองส่งวทิยมีุ 2 ลกัษณะ คือ  ขอ้มูลข่าวสารในรูปรหสั
ขอ้มูลและขอ้มูลข่าวสารในรูปสัญญาณ  เคร่ืองส่งวิทยุท่ีส่งขอ้มูลข่าวสารออกไปมี 2 แบบ คือ 
แบบส่งคล่ืนต่อเน่ืองออกไป มกัส่งในรูปรหสัต่าง ๆ  เช่น รหสัมอร์ส ใชง้านในระบบวิทยุโทรเลข 
และแบบส่งคล่ืนผสมออกไป เป็นหลกัการของระบบวิทยุกระจายเสียง หรือระบบวิทยุส่ือสาร 
น ามาใชง้านในระบบวิทยุ AM  ระบบ FM ระบบวิทยุ PM ระบบวิทยุ FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
ระบบวทิย ุFM-SCA และระบบวทิยส่ืุอสารโทรศพัทเ์ป็นตน้     
 เคร่ืองส่งวทิย ุAM  เป็นเคร่ืองส่งวทิยท่ีุส่งคล่ืนผสมแบบคล่ืนเสียงไปควบคุมความสูงของ
คล่ืนพาหะให้เปล่ียนแปลงความสูงมากข้ึนหรือน้อยลงตามคล่ืนเสียงช่วงบวกหรือช่วงลบ             
คล่ืนเสียงช่วงบวกผสมคล่ืนพาหะมีความสูงเพิ่มข้ึน คล่ืนเสียงช่วงลบผสมคล่ืนพาหะมีความสูง
ลดลง  
 เคร่ืองส่งวิทยุ SSB  ก็คือเคร่ืองส่งวิทยุ AM  นัน่เอง โดยส่งคล่ืนผสมออกอากาศไปเป็น
ชนิดแถบขา้งดา้นเดียวไม่มีพาหะ (SSBSC) มีการผสมคล่ืน 2 คร้ัง ผสมคล่ืนคร้ังแรกใชค้ล่ืนพาหะ
ความถ่ีต ่าผสมแบบสมดุล ก าหนดความถ่ีไปใชอ้อกอากาศในแถบความถ่ีขา้งดา้นใดดา้นหน่ึง และ
น าไปผสมกบัคล่ืนพาหะท่ีใชง้านจริงอีกคร้ัง ให้เหลือแถบความถ่ีขา้งดา้นเดียวก่อนส่งออกอากาศ
ไป     
 เคร่ืองส่งวิทยุ FM เป็นเคร่ืองส่งวิทยุท่ีส่งคล่ืนผสมแบบคล่ืนเสียงไปควบคุมความถ่ีของ
คล่ืนพาหะให้เปล่ียนแปลงความถ่ีมากข้ึนหรือน้อยลงตามคล่ืนเสียงช่วงบวกหรือช่วงลบ             
คล่ืนเสียงช่วงบวกผสมคล่ืนพาหะมีความถ่ีสูงข้ึน คล่ืนเสียงช่วงลบผสมคล่ืนพาหะมีความถ่ีต ่าลง  
 เคร่ืองส่งวิทยุ PM ก็คือเคร่ืองส่งวิทยุ FM นัน่เอง เป็น FM โดยออ้ม ความมุ่งหมายของ
การผสมคล่ืนทางเฟสเพื่อตอ้งการดดัแปลงใหร้ะบบวทิย ุFM สามารถใชภ้าคก าเนิดความถ่ีแบบใช้
คริสตอลก าเนิดความถ่ีได ้    
 เคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ เป็นเคร่ืองส่งวิทยุ FM นัน่เอง แต่เป็นชนิดแยก
เสียงเป็นสเตอริโอ หรือเป็น 2 ทางไดโ้ดยเพิ่มภาคเขา้รหัสสเตอริโอเขา้ไปไดส้ัญญาณท่ีส่งออก
อากาศเป็นแบบสเตอริโอมลัติเพล็กซ์     
 เคร่ืองส่งวิทยุ FM – SCA เป็นการส่งสัญญาณขอ้มูลข่าวสาร แฝงเขา้ไปกบัเคร่ืองส่งวิทย ุ
FM  สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ เพื่อให้บริการเฉพาะคนบางกลุ่มเก่ียวกบัข่าวสาร เสียงเพลง รหสัขอ้มูล
หรือขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
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เนือ้หา 
 4.1 หลกัการรับ – ส่งคล่ืนวทิย ุ

 4.1.1 การส่ือสารดว้ยคล่ืนวทิยุ 
  แบบคล่ืนต่อเน่ือง 
  แบบคล่ืนผสม 

 4.1.2 เคร่ืองส่งวทิย ุAM 
 4.1.3 เคร่ืองส่งวทิย ุSSB 
 4.1.4 เคร่ืองส่งวทิย ุFM 
 4.1.5 เคร่ืองส่งวทิย ุPM 
 4.1.6 เคร่ืองส่งวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 4.1.7 เคร่ืองส่งวทิย ุFM - SCA 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม
นกัเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลวา่ 
เราจะมีวธีิการส่ือสารดว้ยคล่ืนวทิยุ
อยา่งไร 
2)  ครูอธิบายเร่ือง การส่ือสารดว้ย
คล่ืนวทิยุ 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกหลกัการของการส่ือสารดว้ย
คล่ืนวทิย ุแบ่งออกได ้2 แบบคือ 
  แบบคล่ืนต่อเน่ือง 
  แบบคล่ืนผสม 
4)  ครูสรุปเร่ือง การส่ือสารดว้ย
คล่ืนวทิยุ 
5)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองส่งวิทย ุAM 
 

   
 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
ตอบค าถามการน าเขา้สู่        
บทเรียน 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกหลกัการของการส่ือสาร
ดว้ยคล่ืนวทิย ุ
 
 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
บนัทึกลงสมุด 
5)  นกัเรียนฟังอธิบายและ    
จดบนัทึกลงสมุด 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายการท างานในภาคต่างๆ
ของเคร่ืองส่งวทิย ุAM 
7) ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองส่งวทิยุ AM 
 
8)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองส่งวิทย ุ
SSB 
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายการท างานในภาคต่างๆ
ของเคร่ืองส่งวทิย ุSSB 
10)  ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองส่งวิทย ุSSB 
 
11)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองส่งวทิย ุ
FM 
12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานใน
ภาคต่างๆ  ของเคร่ืองส่งวทิย ุFM 
13) ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองส่งวทิย ุ
 
14)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองส่งวทิย ุ
PM 
15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานใน
ภาคต่างๆ  ของเคร่ืองส่งวทิย ุPM 
16)  ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองส่งวิทย ุPM 
 
17)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองส่งวทิย ุ
FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 
 
 

 

6)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
อธิบายการท างานในภาคต่างๆ 
ของเคร่ืองส่งวทิย ุAM 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)นกัเรียนฟังครูอธิบายและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
อธิบายการท างานในภาคต่างๆ 
ของเคร่ืองส่งวทิย ุSSB 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานในภาคต่างๆ 
ของเคร่ืองส่งวทิย ุFM 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานในภาคต่างๆ 
ของเคร่ืองส่งวทิย ุPM 
16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
17)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

1 8 ) ค รู เ รี ย ก ช่ื อ นั ก เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคลให้อธิบายการท างานใน
ภาคต่างๆ ของเคร่ืองส่งวิทยุ FM 
สเตอริโอมลัติเพล็ก 
19) ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองส่งวิทยุ FM 
สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
20)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองส่งวิทย ุ
FM - SCA 
21) ค รู เ รี ย ก ช่ื อ นั ก เ รี ย น เ ป็ น
รายบุคคลให้อธิบายการท างานใน
ภาคต่างๆ ของเคร่ืองส่งวิทยุ FM - 
SCA 
22)  ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองส่งวิทยุ FM 
- SCA 
 

ข้ันสรุป 
23)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม 
ตามหัวข้อ เ น้ือหาในหน่วยของ      
บทเรียน ให้นกัเรียนระดมสมองใน  
หัวข้อต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียน  
ท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  เคร่ืองส่งวทิย ุAM 
กลุ่มท่ี  2 
-  เคร่ืองส่งวทิย ุSSB 
กลุ่มท่ี  3 
-  เคร่ืองส่งวทิย ุFM 
กลุ่มท่ี  4 
-  เคร่ืองส่งวทิย ุPM 
กลุ่มท่ี 5 -  เคร่ืองส่งวทิย ุFM            
สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 

 

18)  นักเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานในภาคต่างๆ 
ของเคร่ืองส่งวิทยุ FM สเตอริ
โอมลัติเพล็กซ์ 
19)  นักเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
20)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
21)  นักเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานในภาคต่างๆ 
ของเคร่ืองส่งวทิย ุ FM - SCA 
22)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
23) นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 
6 กลุ่ม ช่วยกนัระดมสมองใน
หั ว ข้อ ท่ี ไ ด้ รั บมอบหม า ย
พ ร้อมทั้ ง ส รุป เ น้ื อหา เพื่ อ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  า ง านก ลุ่มด้วยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

กลุ่มท่ี  6 
-  เคร่ืองส่งวทิย ุFM - SCA 
24)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ     
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
25)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  โดยใชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
26)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 
 
24)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
25)  นกัเรียนท าแบบ     
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
26)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง         
        รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 4.1 ก่อนเรียน 

  4.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 4.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 4.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 

 4.2 ขณะเรียน 

  4.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
 4.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 4.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
 4.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
 4.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์
 

 4.3 หลงัเรียน 
  4.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  4.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  4.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.4.4 นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 

ส่ือการเรียน 

 4.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์

  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 

  วชิาการ, 2546. 
 

 4.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 
  4.2.1 แผน่ภาพแสดงระบบการรับ-ส่งคล่ืนวทิย ุ
 4.2.2 แผน่ใส  
 แผน่ใสแผน่ท่ี 1  หลกัการส่งคล่ืนวทิยแุบบคล่ืนต่อเน่ือง 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 2  หลกัการสงคล่ืนวทิยแุบบคล่ืนผสม 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 3  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองส่งวทิย ุAM (แบบท่ี 1) 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 4  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองส่งวทิย ุAM (แบบท่ี 2) 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 5  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองส่งวทิย ุSSB 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 6 บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองส่งวทิย ุFM 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 7 บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองส่งวทิย ุPM 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 8  เคร่ืองรับวิทย ุFM แบบโมโน 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 9  หลกัการส่งกระจายเสียงวทิย ุFM แบบโมโนและแบบสเตอริโอ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี  10  ส่วนรายละเอียดของภาคเขา้รหสัสเตอริโอ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี  11  แถบคล่ืนความถ่ีสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตอริโอ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี  12  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองส่ง FM . MPX ท่ีสัญญาณ SCA 

 4.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  4.3.1 ชุดสาธิตเคร่ืองส่งวทิย ุAM 
  4.3.2 ชุดสาธิตเคร่ืองส่งวทิย ุSSB 
  4.3.3 ชุดสาธิตเคร่ืองส่งวทิย ุFM 
  4.3.4 ชุดสาธิตเคร่ืองส่งวทิย ุPM 
  4.3.5 ชุดสาธิตเคร่ืองส่งวทิย ุFM แบบโมโน 
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  4.3.6 ชุดสาธิตเคร่ืองส่งวทิย ุFM แบบสเตอริโอ 

 
การวดัผลและประเมนิผล 
 4.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 

 4.2 ขณะเรียน 

  4.2.1 ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง
ทุกคนในหอ้งเรียน 
  4.2.2 ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 4.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 4 ประกอบดว้ย 
3. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
4. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 

 

บันทกึหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
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ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 
                    .........../ .........../ ........... 

 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 
         .........../ .........../ ........... 
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ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 
 

 

 

แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยที ่ 5  

สอนคร้ังที่  7 

ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  แถบกว้างของช่องสถานีวิทยุ 
                               และการแยกคลืน่วทิยุ  

จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
      แถบกวา้งของช่องสถานีวทิยุและการแยกคล่ืนวทิย ุ
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. แถบดา้นขา้งและแถบกวา้ง 

 2. แถบกวา้งของระบบวทิยกุระจายเสียง AM 
 3. แถบกวา้งของระบบวทิยกุระจายเสียง FM 
 4. แถบกวา้งของระบบวทิยกุระจายเสียง FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 5. การแยกคล่ืนสัญญาณ 
 6. เวกเตอร์ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. บอกส่วนประกอบของแถบความถ่ีวทิยใุนระบบวทิยกุระจายเสียง AM และ FM ได ้

 2. อธิบายลกัษณะแถบกวา้งแต่ละสถานีของระบบวทิยกุระจายเสียง AM ได ้
 3. อธิบายลกัษณะแถบกวา้งแต่ละสถานีของระบบวทิยกุระจายเสียง FM ได ้
 4. อธิบายลักษณะแถบกวา้งแต่ละสถานีของระบบวิทยุกระจายเสียง FM สเตอริโอ                 
 มลัติเพล็กซ์ได ้
 5. บอกหลกัการแยกคล่ืนสัญญาณแบบ AM  และแบบ FM ได ้
 6. อธิบายวธีิเขียนเวกเตอร์แทนสัญญาณต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได ้
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แนวคดิ 

 วิทยุกระจายเสียง AM ตามมาตรฐาน FCC มีความถ่ีอยูใ่นช่วง 540 - 1,600 kHz ใชแ้ถบ
กวา้ง (แบนด์วิดต)์ แต่ละสถานี 10 kHz  และมีแถบดา้นขา้ง (ไซด์แบนด์)   5 kHz  แต่ละสถานีมี
ความถ่ีใชง้านต่อเน่ืองกนัไปจนครอบคลุมยา่นความถ่ีของ AM ทั้งหมด     
 วิทยุกระจายเสียง FM  ตามมาตรฐาน FCC มีความถ่ีอยู่ในช่วง 88 – 108 MHz ใช้แถบ
กวา้ง (แบนดว์ดิต)์  แต่ละสถานี 200 kHz แบ่งออกเป็นแถบดา้นขา้ง (ไซด์แบนด์)   75 kHz  และ
แถบป้องกนั(การ์ดแบนด์)  25 kHz แต่ละสถานีมีความถ่ีใช้งาน150 kHz และมีความถ่ีป้องกนั        
การรบกวนระหวา่งสถานี 50 kHz     
 การผสมคล่ืนความถ่ีระหว่างคล่ืนเสียงกบัคล่ืนพาหะเขา้ดว้ยกนั ท าให้เกิดความถ่ีผสม
หลายความถ่ีออกมาประกอบด้วยความถ่ีเสียง (fm)ความถ่ีพาหะ (fc) ความถ่ีผลบวกของความถ่ี
พาหะกบัความถ่ีเสียง (fc+fm) ความถ่ีผลต่างของความถ่ีพาหะกบัความถ่ีเสียง (fc-fm) และความถ่ี
ฮาร์โมนิก     
 การแยกคล่ืนสัญญาณ คือขบวนการน าคล่ืนผสมแบบ AM หรือแบบ FM มาท าการแยก
เอาคล่ืนเสียงออกจากคล่ืนพาหะ เพื่อน าคล่ืนเสียงนั้นไปใชง้านต่อไป การแยกคล่ืนแบบ AM เป็น
การตดัเอาสัญญาณคล่ืน AM ออกไปซีกหน่ึงอาจเป็นซีกบวกหรือซีกลบก็ได ้ไปผา่นภาคกรอง
ความถ่ีก าจดัความถ่ีพาหะออกไปให้เหลือเฉพาะคล่ืนเสียง ส่วนการแยกคล่ืนแบบ  M    องท า
ความถ่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปของคล่ืน FM ให้ไดอ้อกมาเป็นคล่ืนเสียงโดยตรง โดยอาศยัเฟสสัญญาณ
ของคล่ืน FM ท่ีเปล่ียนแปลงไปท ากลบัออกมาใหเ้ป็นคล่ืนเสียง   
 เวกเตอร์  คือสัญลกัษณ์ท่ีแทนดว้ยหัวลูกศรและความยาวของลูกศร โดยน าไปแทนทั้ง
ขนาด เฟส และทิศทางของกระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า การท่ีตอ้งใชเ้วกเตอร์แทน
รูปสัญญาณไฟฟ้าจริง เพราะสัญญาณไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดน้ีมีเฟสแตกต่างกนั การหาผลลพัธ์ท า
ไดง่้ายโดยใชเ้วกเตอร์  
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เนือ้หา 
 5.1 แถบกวา้งของช่องสถานีวทิยแุละการแยกคล่ืนวทิย ุ
  5.1.1 แถบดา้นขา้งและแถบกวา้ง 

 5.1.2 แถบกวา้งของระบบวทิยกุระจายเสียง AM 
 5.1.3 แถบกวา้งของระบบวทิยกุระจายเสียง FM 
 5.1.4 แถบกวา้งของระบบวทิยกุระจายเสียง FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 5.1.5 การแยกคล่ืนสัญญาณ 

                        5.1.6 เวกเตอร์               
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม
นกัเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลวา่ 
เรารู้จกัคล่ืนวทิยมุาบา้งแลว้ รู้ไหมวา่
แถบความถ่ีในระบบ
วทิยกุระจายเสียงคืออะไร 
2)  ครูอธิบายเร่ือง แถบดา้นขา้งและ
แถบกวา้ง 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกส่วนประกอบของแถบ
ความถ่ีวทิยใุนระบบ
วทิยกุระจายเสียง AM และ FM 
4) ครูสรุปเร่ือง แถบดา้นขา้งและ
แถบกวา้ง 
5)  ครูอธิบายเร่ือง แถบกวา้งของวทิยุ
ระบบวทิยกุระจายเสียง AM 

 
 

1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
ตอบค าถามการน าเขา้สู่        
บทเรียน  
 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกส่วนประกอบของแถบ
ความถ่ีวทิยใุนระบบ
วทิยกุระจายเสียง AM และ FM 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
5)  นกัเรียนฟังครูอธิบาย และ
จดบนัทึกลงสมุด 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายลกัษณะแถบกวา้งแต่ละ
สถานีของระบบวทิยกุระจายเสียง 
AM 
7)  ครูสรุปเร่ือง แถบกวา้งของระบบ
วทิยกุระจายเสียง 
8)  ครูอธิบายเร่ือง แถบกวา้งของ
ระบบวทิยกุระจายเสียง AM 
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายลกัษณะแถบกวา้งแต่ละ
สถานีของระบบวทิยกุระจายเสียง 
FM 
10)  ครูสรุปเร่ือง แถบกวา้งของ
ระบบวทิยกุระจายเสียง FM  
11)  ครูอธิบายเร่ือง แถบกวา้งของ
ระบบวทิยกุระจายเสียง FM         
สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายลกัษณะแถบ
กวา้งแต่ละสถานีของระบบ
วทิยกุระจายเสียง FM สเตอริโอ
มลัติเพล็กซ์ 
13)  ครูสรุปเร่ือง แถบกวา้งของ
ระบบวทิยกุระจายเสียง FM          
สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
14)  ครูอธิบายเร่ืองการแยก
คล่ืนสัญญาณ 
15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกหลกัการแยก
คล่ืนสัญญาณแบบ AM และแบบ 
FM 

 

6)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายลกัษณะแถบกวา้งแต่ละ
สถานีของระบบ
วทิยกุระจายเสียง AM 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายลกัษณะแถบกวา้งแต่ละ
สถานีของระบบ
วทิยกุระจายเสียง FM 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
12)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายลกัษณะแถบกวา้งแต่ละ
สถานีของระบบ
วทิยกุระจายเสียง FM สเตอริ
โอมลัติเพล็กซ์ 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกหลกัการแยก
คล่ืนสัญญาณแบบ AM และ
แบบ FM 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด 
ใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

16)  ครูสรุปเร่ือง การแยก
คล่ืนสัญญาณ 
17)  ครูอธิบายเร่ือง เวกเตอร์ 
 
18)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายวธีิเขียนเวกเตอร์
แทนสัญญาณต่าง ๆ ทางไฟฟ้า 
19)  ครูสรุปเร่ือง เวกเตอร์ 
 
 

ข้ันสรุป 
20)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม 
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน
หวัขอ้ต่าง ๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  แถบดา้นขา้งและแถบกวา้ง 
กลุ่มท่ี  2 
-  แถบกวา้งของระบบ
วทิยกุระจายเสียง AM  
กลุ่มท่ี  3 
-  แถบกวา้งของระบวทิยกุระจาย
เสียง FM 
กลุ่มท่ี  4 
-  แถบกวา้งของระบวทิยกุระจาย
เสียง  FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
กลุ่มท่ี  5 
-  การแยกคล่ืนสัญญาณ 
กลุ่มท่ี  6 
-  เวกเตอร์ 

 

16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
17)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
18)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิเขียนเวกเตอร์แทน
สัญญาณต่าง ๆ ทางไฟฟ้า 
19)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
20)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 6 กลุ่มช่วยกนัระดม
สมอง ในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ    
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป    
เน้ือหาเพื่อน าเสนอ           
หนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

21)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ     
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
22)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  โดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
23)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

21)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
 22)  นกัเรียนท าแบบประเมินผล
การเรียนรู้  
 
23)  นกัเรียนเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
   

 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

 5.1 ก่อนเรียน 

  5.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 5.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 5.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 

 5.2 ขณะเรียน 
 5.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
 5.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 5.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
 5.2.3 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
 5.2.4 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์

 5.3 หลงัเรียน 

  5.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 
  5.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  5.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  5.3.4 นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 
 

ส่ือการเรียน 
 5.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์

  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 

  วชิาการ, 2546. 
 

 5.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 
 1. แผน่ภาพ แสดงการส่งแถบความถ่ีของสถานีวทิยกุระจายเสียงหน่ึงสถานี 

 2. แผน่ใส  
  แผน่ใสแผน่ท่ี 1  ความถ่ีท่ีไดอ้อกมาจากวงจรผสมคล่ืน 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 2  สถานีวทิยกุระจายเสียง AM ท่ีใชใ้นประเทศไทย 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 3  แถบความถ่ีของยา่นวทิยกุระจายเสียง FM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 4  แถบความถ่ีหน่ึงสถานีวทิยกุระจายเสียง FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 5  การแยกคล่ืนสัญญาณแบบ AM ชนิดซีกบวกและซีกลบ 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 6  การแยกคล่ืนสัญญาณ FM 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 7  เวกเตอร์ของกระแสไฟฟ้า (I) และแรงดนัไฟฟ้า (E) ในต าแหน่งปกติ 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 8  สัญญาณแรงดนัและกระแสไฟฟ้ามีเฟสเหมือนกนั 
  แผน่ใสแผน่ท่ี 9  สัญญาณแรงดนัไฟฟ้าน าหนา้กระแสไฟฟ้าอยูเ่ป็นมุม 30 องศา 

แผน่ใสแผน่ท่ี 10  สัญญาณแรงดนัไฟฟ้าลา้หลงักระแสไฟฟ้าอยูเ่ป็นมุม 30 องศา 
แผน่ใสแผน่ท่ี 11  สัญญาณแรงดนัและกระแสไฟฟ้าต่างเฟสกนั 180 องศา 
แผน่ใสแผน่ท่ี 12  การรวมแรงดนัไฟฟ้ามีเฟสต่างกนัเขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้วกเตอร์ 

 5.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 
         

การวดัผลและประเมนิผล 

 5.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ  ความกระตือรือร้น  การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 
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 5.2 ขณะเรียน 

  5.2.1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง
ทุกคนในหอ้งเรียน 
  5.2.2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 5.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 5 ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 

บันทกึหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

                    .........../ .........../ ........... 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่าย
วชิาการ…………………….……… 

 .........../ .........../ ........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยที ่ 6  

สอนคร้ังที่  8-9 

ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  ชนิดของเคร่ืองรับวิทยุ AM จ านวนช่ัวโมงสอน  12  ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
        ชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM  

 2. เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
 3. เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเลือกความถ่ีวทิย ุ(TRF) 
 4. หลกัการของซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 
 5. เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

  1. บอกชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM ได ้
 2. อธิบายการท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเบ้ืองตน้ได ้
 3. อธิบายการท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเลือกความถ่ีวทิยไุด ้
 4. บอกหลกัการของซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ได ้
 5. อธิบายการท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ได ้

แนวคดิ 

 เคร่ืองรับวิทยุ AM  คือ  เคร่ืองรับวิทยุท่ีสามารถรับสัญญาณวิทยุท่ีส่งมาจากเคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียง AM เพื่อฟังขอ้มูลข่าวสารท่ีรับได ้เคร่ืองรับวิทยุ AM ถือวา่เป็นเคร่ืองรับวิทยุ
แบบเบ้ืองตน้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใชง้าน ลกัษณะเคร่ืองรับวทิย ุAM แบ่งออกไดเ้ป็น  3  แบบ ดงัน้ี 

1. เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
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 3.    เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต 
เคร่ืองรับวิทยุ  AM แบบ TRF แบบเบ้ืองตน้  มีส่วนประกอบหลกัดงัน้ี สายอากาศ           

ชุดปรับเลือกความถ่ีวิทยุ ชุดดีเทกเตอร์ ชุดฟิลเตอร์ และหูฟัง ขอ้เสียของเคร่ืองรับวิทยุแบบน้ี คือ
แยกรับสัญญาณแต่ละสถานีไม่ดี รับไดเ้ฉพาะสถานีท่ีมีก าลงัส่งสูง ๆ เสียงท่ีรับไดมี้ความดงัต ่า
เพราะไม่มีภาคขยายเสียง     

เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ TRF เป็นเคร่ืองรับวิทยุท่ีถูกพฒันาข้ึนมาจากเคร่ืองรับวิทยุ AM 
แบบเบ้ืองต้น โดยเพิ่มภาคเลือกรับความถ่ีวิทยุแต่ละสถานีให้มีมากกว่า 1 ภาคข้ึนไป ช่วยให ้         
การแยกรับสถานีท าได้ดีข้ึน มีภาคขยาย RF ท าให้มีความไวในการรับคล่ืนดีข้ึน และมี
ภาคขยายเสียง ช่วยใหส้ัญญาณเสียงมีความดงัมากข้ึน จึงสามารถไปใชก้บัล าโพงได ้    

เคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซุปเปอร์เฮต เป็นเคร่ืองรับวิทยุท่ีถูกพฒันาข้ึนมาจากเคร่ืองรับ
วทิย ุ AM แบบ TRF เพราะเคร่ืองรับแบบ TRF มีขอ้เสียหลายขอ้ดงัน้ี คือการเพิ่มภาคขยาย RF เขา้
ไปท าได้ยาก และมีข้อจ ากัด เพราะหากมากเกินไปอาจเกิดการรบกวนกับเคร่ืองรับวิทยุท่ีอยู่
ใกลเ้คียง  สัญญาณเสียงท่ีรับไดอ้อกมาของแต่ละสถานีวิทยุมีความดงัของสัญญาณเสียงไม่เท่ากนั
เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮตมีหลกัการดงัน้ี   

1. มีภาคมิกเซอร์เพื่อท าการเฮตเตอร์โรดายน์ความถ่ี 2 ความถ่ี 
2. ไดค้วามถ่ี IF ออกมาหลงัจากผา่นภาคมิกเซอร์ 
3. ความถ่ี IF น้ีเป็นความถ่ีมาตรฐานท่ีใชใ้นระบบเคร่ืองรับวทิยแุบบน้ี 
4. ความถ่ี IF ไม่มีโอกาสไปรบกวนกบัเคร่ืองรับท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
5. สามารถเพิ่มอตัราการขยายความถ่ี IF ใหสู้งมากข้ึนไดง่้าย 
 

เนือ้หา 
 6.1  ชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
  6.1.1 ชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM 

 6.1.2 เคร่ืองรับวทิย ุAM 
 6.1.3 เคร่ืองรับวทิย ุAM  แบบเลือกความถ่ีวทิย ุ(TRF) 
 6.1.4 หลกัการของซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 
 6.1.5 เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 

2.    เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบ TRF 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม
นกัเรียนในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลวา่ 
เคร่ืองรับวทิยมีุก่ีชนิดและมีอะไรบา้ง 
2)  ครูอธิบายเร่ือง ชนิดของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 
4)  ครูสรุปเร่ือง ชนิดของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM 
5)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองรับวิทย ุ
AM แบบเบ้ืองตน้ 
 

 

 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีครูเรียกช่ือตอบ
ค าถามการน าเขา้สู่บทเรียน 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุ
AM 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุ
AM แบบเบ้ืองตน้ลงสมุดตนเอง 
 
7)  ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองรับวทิย ุ AM 
แบบเบ้ืองตน้ 
8)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองรับวิทย ุ
AM แบบเลือกความถ่ีวทิย ุ(TRF) 
9)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุ
AM แบบเลือกความถ่ีวทิย ุลงสมุด
ของตนเอง 
10)  ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองรับวิทย ุAM 
แบบเลือกความถ่ีวทิย ุ(TRF) 
11)  ครูอธิบายเร่ือง หลกัการของ 
ซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 
12)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุ
AM แบบซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์
ลงสมุดของตนเอง 
 
13)  ครูสรุปเร่ือง หลกัการของ     
ซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 
14)  ครูอธิบาย เร่ือง เคร่ืองรับวทิย ุ
AM แบบซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 
15)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุ
AM แบบซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์
ลงสมุดของตนเอง 
 
 

 

6)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM แบบเบ้ืองตน้ลงสมุด
ตนเอง 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM แบบเลือกความถ่ี   
ลงสมุดของตนเอง 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานแต่ละภาคของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต
เตอร์โรดายน์ลงสมุดของ     
ตนเอง 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนเขียนอธิบาย    
การท างานแต่ละภาคของ
เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบ       
ซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์      
ลงสมุดของตนเอง 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

16)  ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองรับวิทย ุAM 
แบบซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 
 
ข้ันสรุป 
17)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน  
หวัขอ้ต่าง ๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  ชนิดของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
กลุ่มท่ี  2 
-  เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
กลุ่มท่ี  3 
-  เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเลือก
ความถ่ีวทิย ุ(TRF) 
กลุ่มท่ี  4 
-  หลกัการของซุปเปอร์เฮตเตอร์   
โรดายน์ 
กลุ่มท่ี  5 
-  เคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์
เฮตเตอร์โรดายน์ 
18)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม 
ออกมาน าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
19)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน โดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
20)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
17)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมองในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ     
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป     
เน้ือหาเพื่อน าเสนอหนา้       
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18)  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกไปน าเสนองานในหวัขอ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ชั้น
เรียน 
19)  นกัเรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
20)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

6.1 ก่อนเรียน 

 6.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

  6.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 6.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 

6.2 ขณะเรียน 
 6.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 

  6.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
  6.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
  6.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
  6.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์

6.3 หลงัเรียน 

 6.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้   และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม 
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  6.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  6.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  6.3.4 นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 
 

ส่ือการเรียน 
 6.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 

 6.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

 1. แผน่ภาพแสดงบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
 2. แผน่ใส  

 แผน่ใสแผน่ท่ี 1 ชนิดเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 2  วงจรเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบเบ้ืองตน้ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 3  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบ TRF 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 4  วงจรเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบ TRF 
 แผ่นใสแผ่นท่ี 5  การกรองความถ่ีในวงจรกรองความถ่ีของเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ 

TRF 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 6  หลกัการของซุปเปอร์เฮตเตอร์โรดายน์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 7  บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต 

 6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  6.3.1 ชุดสาธิตเคร่ืองรับวทิย ุAM 
  6.3.2 ชุดสาธิตเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบ TRF 
  6.3.3 ชุดสาธิตเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต 
 

การวดัผลและประเมนิผล 
 6.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 

 6.2 ขณะเรียน 

  6.2.1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง
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ทุกคนในหอ้งเรียน 
  6.2.2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 6.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 6 ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 

 2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 
 

บันทกึหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

                    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 

        .........../ .........../ ........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยที ่ 7  

สอนคร้ังที่  11-12 

ช่ือวชิา   วงจรอเิลก็ทรอนิกส์ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  การท างานของเคร่ืองรับวิทยุ AM 
      แบบซุปเปอร์เฮต  

จ านวนช่ัวโมงสอน  12  ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
        การท างานของเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต 

สาระการเรียนรู้ 

 1. ส่วนประกอบเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 2. ภาคคอนเวอร์เตอร์ 
 3. ภาคความถ่ี IF  
 4. ภาคดีเทกเตอร์ 
 5. ภาค AGC 
 6. ภาคขยายเสียง 
 7. วงจรเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบต่าง ๆ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. บอกส่วนประกอบแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุAM ได ้

 2. อธิบายการท างานของภาคคอนเวอร์เตอร์ได ้
 3. อธิบายการท างานของภาคความถ่ี IF ได ้
 4. อธิบายการท างานของภาคดีเทกเตอร์ได ้
 5. อธิบายการท างานของภาค AGC ได ้
 6. บอกหนา้ท่ีการท างานของภาคขยายเสียงได ้
 7. บอกหนา้ท่ีของอุปกรณ์ส่วนประกอบในวงจรเคร่ืองรับวทิย ุAM ได ้
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แนวคดิ 

 ส่วนแรกของเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบซุปเปอร์เฮตมกัเรียกวา่ ภาคคอนเวอร์เตอร์ท าหนา้ท่ี
เปล่ียนความถ่ี RF กบัความถ่ี LO ให้เป็นความถ่ี IF น าไปใชง้านในเคร่ืองรับวิทยุของทุก ๆ สถานี
วิทยุ AM  ท่ีส่งกระจายเสียงมา ส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีช่วยท าให้เคร่ืองรับวิทยุ AM มีความดงั
ของสัญญาณท่ีรับไดทุ้กสถานีดงัใกลเ้คียงกนั คือ ภาค AGC โดยการควบคุมระดบัอตัราขยาย
สัญญาณ IF ของภาคขยาย IF ใหเ้ปล่ียนแปลงเหมาะสมกบัระดบัความแรงท่ีไดอ้อกมา 
 ภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับวิทยุ AM ประกอบดว้ยภาคจูน  รับสัญญาณความถ่ีวิทย ุ
AM เพียงสถานีเดียวเขา้มา ภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์ ก าเนิดความถ่ีมีความแรงและความถ่ีคงท่ี
ข้ึนมา ภาคมิกเซอร์ท าการผสมความถ่ี RF กบัความถ่ี LO ให้เป็นความถ่ี IF = 455 kHz ใชเ้ป็น
ความถ่ีใชง้าน ภาคคอนเวอร์เตอร์ท่ีสร้างข้ึนมาใช้งานมีทั้งแบบใชท้รานซิสเตอร์ 1 ตวั, 2 ตวั และ
แบบใช ้IC    
 ภาคความถ่ี IF ของเคร่ืองวิทยุ AM ประกอบดว้ย  ภาคจูน IF 2 – 3 ภาคใชห้มอ้แปลง IF  
ท าหนา้ท่ีตอบสนองความถ่ีท่ีตอ้งการความถ่ีเดียวผา่นไปได ้คือ ความถ่ี 455 kHz ส่งให้ภาคขยาย 
IF  ขยายความถ่ี IF  ให้แรงมากข้ึน ภาคขยาย IF  มกัจะมี 2 ภาคอยา่งนอ้ย อาจใชท้รานซิสเตอร์ 
หรือ IC     
 ภาคดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับวิทยุ AM ประกอบดว้ย ภาคดีเทกเตอร์ตดัสัญญาณความถ่ี IF 
ออกไปซีกหน่ึง อาจเป็นซีกบวกหรือซีกลบก็ได ้การดีเทกเตอร์ใชไ้ดโอด หรือทรานซิสเตอร์ และ
ภาคกรองความถ่ี ท าการกรองเอาความถ่ี IF ออกไปใหเ้หลือเฉพาะความถ่ีเสียง     
 ภาค AGC ช่วยควบคุมระดบัความดงัของสัญญาณเสียง โดยใชส้ัญญาณเสียงมาหักลา้ง
แรงดนัไบอสัท่ีจ่ายภาคขยาย IF ควบคุมจนไดร้ะดบัความแรงของสัญญาณเสียงออกมาคงท่ีค่า
หน่ึง วงจร AGC อาจใช ้RC หรือใชไ้ดโอด 
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เนือ้หา 
 7.1  การท างานเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต 

  7.1.1 ส่วนประกอบเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 7.1.2 ภาคคอนเวอร์เตอร์ 
   -วงจรภาคคอนเวอร์เตอร์ชนิดทรานซิสเตอร์ 2 ตวั 
    -วงจรภาคคอนเวอร์เตอร์ชนิดทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 

 7.1.3 ภาคความถ่ี IF 
   -วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
   -วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชไ้อซี 

 7.1.4 ภาคดีเทกเตอร์ 
   -วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชไ้ดโอด 
   -วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 

 7.1.5 ภาค AGC 
 7.1.6 ภาคขยายเสียง 
 7.1.7 วงจรเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบต่าง ๆ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม 
ถามนกัเรียนในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคลวา่ใครทราบบา้งวา่ 
เคร่ืองรับวทิยุ AM มีการท างาน
อยา่งไร 
2)  ครูอธิบายเร่ือง ส่วนประกอบ
เคร่ืองรับวทิย ุAM 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกส่วนประกอบแต่ละภาคของ
เคร่ืองรับวทิย ุAM 
4)  ครูสรุปเร่ือง ส่วนประกอบ
เคร่ืองรับวทิย ุAM 
5)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคคอนเวอร์เตอร์ 
 
 

 
 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
ตอบค าถามการน าเขา้สู่        
บทเรียน 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกส่วนประกอบแต่ละภาค
ของเคร่ืองรับวทิย ุ AM 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายการท างานของภาค     
คอนเวอร์เตอร์ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ชนิด คือ 
  ชนิดทรานซิสเตอร์ 2 ตวั 
  ชนิดทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
7)  ครูสรุปเร่ือง ภาคคอนเวอร์เตอร์ 
 
8)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคความถ่ี IF 
 
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
อธิบายการท างานของภาคความถ่ี IF 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
  ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
  ชนิดใชไ้อซี 
10)  ครูสรุปเร่ือง ภาคความถ่ี IF 
 
11)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคดีเทกเตอร์ 
 
12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
ภาคดีเทกเตอร์ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ชนิด คือ 
  ชนิดใชไ้ดโอด 
  ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
13)  ครูสรุปเร่ือง ภาคดีเทกเตอร์ 
 
14)  ครูอธิบายเร่ือง ภาค AGC  
 
 

 

6)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของภาค 
คอนเวอร์เตอร์ 
 
 
 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
อธิบายการท างานของภาค
ความถ่ี IF 
 
 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของภาค      
ดีเทกเตอร์ 
 
 
 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
ภาค AGC 
16)  ครูสรุปเร่ือง ภาค AGC 
 
17)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคขยายเสียง 
 
18)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกหนา้ท่ีการท างาน
ของภาคขยายเสียง 
19)  ครูสรุปเร่ือง ภาคขยายเสียง 
 
20)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรเคร่ืองรับ
วทิย ุAM แบบต่างๆ 
21)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกหนา้ท่ีของอุปกรณ์
ส่วนประกอบในวงจรเคร่ืองรับวทิย ุ
AM 
22)  ครูสรุปเร่ือง วงจรเคร่ืองรับวทิย ุ
AM แบบต่างๆ 
 
ข้ันสรุป 
23)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม 
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน ใหน้กัเรียนระดมสมองใน   
หวัขอ้ต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  ส่วนประกอบเคร่ืองรับวทิย ุAM 
กลุ่มท่ี  2 
-  ภาคคอนเวอร์เตอร์ 

 

15)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของภาค 
AGC 
16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
17)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
18)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกหนา้ท่ีการท างานของ
ภาคขยายเสียง 
19)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
20)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
21)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
บอกหนา้ท่ีของอุปกรณ์
ส่วนประกอบในวงจร
เคร่ืองรับวทิยุ 
22)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
23)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 7 กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมองในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป
เน้ือหาเพื่อน ามาเสนอหนา้ชั้น
เรียน 
 
 
 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 
กลุ่มท่ี  3 
-  ภาคความถ่ี IF 
กลุ่มท่ี  4 
-  ภาคดีเทกเตอร์ 
กลุ่มท่ี  5 
-  ภาค AGC 
กลุ่มท่ี  6 
-  ภาคขยายเสียง 
กลุ่มที  7 
-  วงจรเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบต่างๆ 
24)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ     
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
25)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  โดยใชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
26)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24)  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกไปน าเสนองานในหวัขอ้
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
25)  นกัเรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
26)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

7.1 ก่อนเรียน 
  7.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 7.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 
 7.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

7.2 ขณะเรียน 
 7.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 

  7.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
  7.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
  7.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 

  7.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์

7.2 หลงัเรียน 

  7.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 
  7.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  7.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  7.3.4 นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั 
 

ส่ือการเรียน 
 7.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

 1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
 

3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 
 

 7.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 
 1. แผน่ภาพแสดงบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบซุปเปอร์เฮต 

2. แผน่ใส  
 แผน่ใสแผน่ท่ี 1  บล็อกไดอะแกรมภาคคอนเวอร์เตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 2  วงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดทรานซิสเตอร์ 2 ตวั 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 3  วงจรคอนเวอร์เตอร์ชนิดทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 4  บล็อกไดอะแกรมภาคความถ่ี IF 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 5 วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 6 วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชไ้อซีเบอร์ AN 253 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 7 บล็อกไดอะแกรมภาคดีเทกเตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 8 วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชไ้ดโอด 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 9 การดีเทกเตอร์สัญญาณซีกบวกและซีกลบดว้ยไดโอด 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 10 วงจรภาคดีเทกเตอร์ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 11 บล็อกไดอะแกรมภาค AGC 
 แผ่นใสแผ่นท่ี 12 วงจร AGC ชนิดใช้แรงดันบวกควบคุมแรงดันไบอสัลบท่ี

วงจรขยาย IF1 

 7.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  7.3.1 ชุดสาธิตส่วนประกอบของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
  7.3.2 ชุดสาธิตวงจรภาคต่าง ๆ ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 

 7.3.3 หมอ้แปลง IF 
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การวดัผลและประเมนิผล 
 7.1 ก่อนเรียน 
  ใช้วิธีสังเกตความสนใจ  ความกระตือรือร้น  การตรงต่อเวลาและการให้ความ
ร่วมมือในทางการเรียน 

 7.2 ขณะเรียน 

  7.2.1 ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหว่างเรียน ให้ทัว่ถึง
ทุกคนในหอ้งเรียน 
  7.2.2 ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 7.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 7 ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  15  ขอ้ 

 2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 

บันทกึหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 
     .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 
         .........../ .........../ ........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่ 8  

สอนคร้ังที่  13 
ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  ภาคฟร้อนเอนด์เคร่ืองรับวิทยุ FM จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

    
หัวข้อเร่ือง 
 ภาคฟร้อนเอนด์เคร่ืองรับวทิย ุFM 

สาระการเรียนรู้ 

 1. เคร่ืองรับวทิย ุ FM  แบบซุปเป อร์เฮต 
 2. ภาคฟร้อนเอนด์  
 3. วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด 3 ทรานซิสเตอร์ 
 4. วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด 2 ทรานซิสเตอร์ 
 5. วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิดไอซี 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

  1. อธิบายการท างานในแต่ละภาคของเคร่ืองรับวทิย ุFM ได ้
 2. อธิบายการท างานของภาคฟร้อนเอนดไ์ด ้
 3. บอกหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์ชนิด 3 ทรานซิสเตอร์ได้ 
 4. บอกหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์ชนิด 2 ทรานซิสเตอร์ได ้
 5. บอกหนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์ชนิด ICได ้
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แนวคดิ 
 เคร่ืองรับวิทยุ FM แบบซุปเปอร์เฮต มีหลกัการท างานเหมือนกบัเคร่ืองรับวิทยุ AM แบบ
ซุปเปอร์เฮต คือ ตอ้งการเปล่ียนความถ่ีท่ีรับเขา้มาของทุกสถานีให้เป็นความถ่ีปานกลาง (IF) ก่อน
น าไปใชง้านต่อไป     
 ภาคต่าง ๆ ในเคร่ืองรับวิทยุ AM แตกต่างเพียงความถ่ีท่ีใช้งาน และระบบการผสม
สัญญาณเสียงเขา้กบัความถ่ีพาหะจึงท าให้บางภาคของเคร่ืองรับวิทยุ FM มีการท างานแตกต่างไป
บา้ง ซ่ึงเป็นเฉพาะตามคุณสมบติัของการท างาน     
 ส่วนส าคญัของระบบอยู่ท่ีภาค AFC เพราะจะช่วยให้การก าเนิดความถ่ีออสซิลเลเตอร์
ของภาคโลคอลออสซิลเลเตอร์มีค่าถูกตอ้งตลอดเวลา และมีความถ่ีสัมพนัธ์กบัความถ่ี RF หาก
การก าเนิดความถ่ีออสซิลเลเตอร์ไม่สัมพนัธ์กบัความถ่ี RF ท่ีรับ มีผลต่อสัญญาณเสียงท่ีไดอ้อกมา
เกิดการจางหายรับไดไ้ม่ชดัเจน คลา้ยกบัสถานีเล่ือนรับไม่ตรง        
 ภาคฟร้อนเอนด์ของเคร่ืองรับวิทยุ FM  คือภาครับและภาคเปล่ียนความถ่ีภายในภาค 
ฟร้อนเอนด์ประกอบดว้ย ภาคจูน RF ท าหนา้ท่ีรับคล่ืนสถานีวิทยุ FM เพียง 1 สถานี ตอ้งการเขา้
มาภาคขยาย RF  ท าการขยายความถ่ีของสถานีวิทยุท่ีรับเขา้มาให้แรงมากข้ึน ภาคโลคอลออสซิล             
เลเตอร์ให้ก าเนิดความถ่ีออสซิลเลเตอร์ข้ึนมามีค่าความถ่ีสูงกวา่ RF เท่ากบั 10.7 MHz เสมอ และ
ภาคมิกเซอร์ท าการผสมความถ่ีระหวา่งความถ่ี RF กบัความถ่ี LO ใหอ้อกมาเป็นความถ่ี IF 
 
 

เนือ้หา 
8.1 ภาคฟร้อนเอนดเ์คร่ืองวทิย ุFM 

 8.1.1 เคร่ืองรับวทิย ุFM แบบซุปเปอร์เฮต 
 8.1.2 ภาคฟร้อนเอนด ์
 8.1.3 วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด  3  ทรานซิสเตอร์ 
 8.1.4 วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด  2  ทรานซิสเตอร์ 
 8.1.5 วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิดไอซี 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม 
ถามนกัเรียนในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคลวา่ นอกจากเคร่ืองรับวทิย ุ
AM แลว้ยงัมีเคร่ืองรับวทิยอุะไรอีก 
และมีลกัษณะการท างานอยา่งไร 
2)  ครูอธิบายเร่ือง เคร่ืองรับวิทย ุFM 
แบบซุปเปอร์เฮต 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายการท างานในแต่ละภาค
ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
4)  ครูสรุปเร่ือง เคร่ืองรับวทิย ุFM 
แบบซุปเปอร์เฮต 
5)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคฟร้อนเอนด์ 

   
 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีครูเรียกช่ือตอบ
ค าถามการน าเขา้สู่บทเรียน 
 
 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือ
อธิบายการท างานในแต่ละภาค
ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของภาคฟร้อนเอนดล์งสมุด
ของตนเอง 
7)  ครูสรุปเร่ือง ภาคฟร้อนเอนด์ 
 
8)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรฟร้อนเอนด์
ชนิด 3 ทรานซิสเตอร์ 
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกหนา้ท่ีการท างานของ
อุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์ชนิด 3 
ทรานซิสเตอร์ 
10)  ครูสรุปเร่ือง วงจรฟร้อนเอนด์
ชนิด 3 ทรานซิสเตอร์ 
11)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรภาคฟร้อน
เอนดช์นิด 2 ทรานซิสเตอร์ 
12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกหนา้ท่ีการท างาน
ของอุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์
ชนิด 2 ทรานซิสเตอร์ 
13)  ครูสรุปเร่ือง วงจรภาคฟร้อน
เอนดช์นิด 2 ทรานซิสเตอร์ 
14)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรภาคฟร้อน
เอนดช์นิด ไอซี 
15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกหนา้ท่ี การท างาน
ของอุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์
ชนิด  ไอซี 
16)  ครูสรุปเร่ือง วงจรภาค      
ฟร้อนเอนดช์นิดไอซี 

 

6)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของภาคฟร้อนเอนดล์ง
สมุดของตนเอง 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกหนา้ท่ีการท างานของ
อุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์
ชนิด 3 ทรานซิสเตอร์ 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือบอก
หนา้ท่ีการท างานของอุปกรณ์
ในวงจรฟร้อนเอนดช์นิด 2
ทรานซิสเตอร์ 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกหนา้ท่ีการท างานของ
อุปกรณ์ในวงจรฟร้อนเอนด์
ชนิดไอซี 
16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

ข้ันสรุป 
17)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม 
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน ใหน้กัเรียนระดมสมองใน
หวัขอ้ต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  เคร่ืองรับวทิย ุ FM  แบบ           
ซุปเปอร์เฮต 
กลุ่มท่ี  2 
-  ภาคฟร้อนเอนด์ 
กลุ่มท่ี  3 
-  วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด 3 
ทรานซิสเตอร์ 
กลุ่มท่ี  4 
-  วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด 2 
ทรานซิสเตอร์ 
กลุ่มท่ี  5 
-  วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิดไอซี 
18)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
19)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  ใหใ้ชเ้วลาในการ
ท าประมาณ 15 นาที 
20)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 
17)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมองในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ     
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป    
เน้ือหาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
18) นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
19)  นกัเรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
20)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 
11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
8.1 ก่อนเรียน 
  8.1.1 เช็กช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 8.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 8.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

 8.2 ขณะเรียน 
  8.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
  8.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
  8.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
  8.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 

 8.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์
 

8.2 หลงัเรียน 
 8.2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  8.2.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  8.2.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  8.2.4 นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนัตรวจ 
 

ส่ือการเรียน 
 8.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
 

4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 
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 8.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

1. แผน่ภาพแสดงบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวทิย ุFM แบบซุปเปอร์เฮต 
2. แผน่ใส  

   แผน่ใสแผน่ท่ี 1  บล็อกไดอะแกรมภาคฟร้อนเอนดเ์คร่ืองรับวทิย ุFM 
   แผน่ใสแผน่ท่ี 2  วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด 3 ทรานซิสเตอร์ 
   แผน่ใสแผน่ท่ี 3  วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด 2 ทรานซิสเตอร์ 
   แผน่ใสแผน่ท่ี 4  วงจรภาคฟร้อนเอนดช์นิด IC เบอร์ AN 7213 

 8.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  1. เคร่ืองรับวทิย ุFM แบบซุปเปอร์เฮต 
 2. ภาคฟร้อนเอนดช์นิดต่าง ๆ 
 
 

การวดัผลและประเมนิผล 
 8.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 

 8.2 ขณะเรียน 

  8.2.1 ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียนใหท้ัว่ถึงทุก
คนในหอ้งเรียน 
  8.2.2 ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 8.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 8  ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 
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บันทกึหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 

 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

ผลการสอนของครู 
 ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 
    .........../ .........../ ........... 



92 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 
      .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ……………… 
         .........../ .........../ ........... 
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ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (...............................................................) 
                    ............../............../.............. 

 

 

แบบประเมนิผลภาคปฏิบตั ิ

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 หน่วยที ่ 9 

สอนคร้ังที่  14-15 
ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม   120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  ภาคความถี่ IF และภาคดีเทกเตอร์ 
      เคร่ืองรับวทิยุ FM 

จ านวนช่ัวโมงสอน  12  ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
        ภาคความถ่ี IF และภาคดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวทิย ุFM 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ภาคความถ่ี IF 
 2. วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
 3. วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชไ้อซี 
 4. ภาคดีเทกเตอร์ 
 5. ฟอสเตอร์ ซีเลย ์ดิสคริมิเนเตอร์ 
 6. เรโชดีเทกเตอร์ 
 7. ควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ 
 8. ภาค AFC 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. บอกหนา้ท่ีการท างานของภาคความถ่ี IF ได ้
 2. อธิบายการท างานของวงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ได ้
 3. อธิบายการท างานของวงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชไ้อซีได ้
 4. บอกหนา้ท่ีการท างานของภาคดีเทกเตอร์ได ้
 5. อธิบายการท างานของวงจรฟอสเตอร์ ซีเลย ์ดิสคริมิเนเตอร์ 
 6. อธิบายการท างานของวงจรเรโชดีเทกเตอร์ได้ 
7. อธิบายการท างานของวงจรควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ได ้
8. อธิบายการท างานของวงจร AFC ได ้
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แนวคดิ 
 ภาคความถ่ี IF ของเคร่ืองรับวิทยุ FM ประกอบดว้ยภาคจูน IF และภาคขยาย IF หนา้ท่ี
หลกัของภาคความถ่ี IF มี 2 ประการ  คือ ก าหนดความถ่ี IF ผา่น และขยายความถ่ี IF ให้มีระดบั
แรงข้ึน ภาคจูน IF ของเคร่ืองรับวิทยุ FM  สามารถน าเซรามิกฟิลเตอร์เขา้มาร่วมใชง้านดว้ย ช่วย
ให้เกิดความสะดวกในการต่อใชง้าน โดยไม่ตอ้งท าการปรับแต่งค่าความถ่ี IF มีโครงสร้างและ 
คุณสมบติัในการท างานคลา้ยกบัตวัคริสตอล     
 ภาคดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับวิทยุ  FM   มีวงจรและหลกัการท างานแตกต่างไปจาก           
ภาคดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับวิทยุ AM โดยส้ินเชิง ลกัษณะวงจรถูกสร้างมาใชง้านมีดว้ยกนัหลาย
ชนิด  เช่น ฟอสเตอร์ ซีเลย ์ดิสคริมิเนเตอร์ เรโชดีเทกเตอร์ และควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ เป็นตน้  
และสามารถสร้างภาคดีเทกเตอร์ไวใ้นรูปของ IC ได ้    
 ส่วนส าคญัในเคร่ืองรับวิทยุ FM อีกส่วนหน่ึงคือ ภาค AFC ซ่ึงจะช่วยให้เคร่ืองรับวิทย ุ
FM  สามารถรับสัญญาณวทิยแุต่ละสถานีไดช้ดัเจนหรือไม่ หนา้ท่ีส าคญัของ AFC คือ ช่วยควบคุม
ใหภ้าคจูนออสซิลเลเตอร์ก าเนิดความถ่ีออสซิลเลเตอร์ข้ึนมาถูกตอ้งตามตอ้งการ 
 
 

เนือ้หา 
 9.1 ภาคความถ่ี  IF  และภาคดีเทกเตอร์เคร่ืองรับวทิย ุFM 

  9.1.1 ภาคความถ่ี IF 
  9.1.2 วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
  9.1.3 วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชไ้อซี 
  9.1.4 ภาคดีเทกเตอร์ 
  9.1.5 ฟอสเตอร์ ซีเลย ์ดิสคริมิเนเตอร์ 
  9.1.6 เรโชดีเทกเตอร์ 
  9.1.7 ควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ 
  9.1.8 ภาค AFC 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม 
ถามนกัเรียนในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคลวา่ ภาคความถ่ี IF ของ
เคร่ืองรับวทิย ุFM ท าหนา้ท่ีอะไร 
2)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคความถ่ี IF 
 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกหนา้ท่ีการท างานของภาค
ความถ่ี IF  
4)  ครูสรุปเร่ือง ภาคความถ่ี IF  
 
5)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรภาคความถ่ี 
IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 

 

 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีครูเรียกช่ือตอบ
ค าถามการน าเขา้สู่บทเรียน 
 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3) นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
บอกหนา้ท่ีการท างานของภาค
ความถ่ี IF 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรภาคความถ่ี IF ชนิด
ใชท้รานซิสเตอร์ลงสมุดของตนเอง 
 
7)  ครูสรุปเร่ือง วงจรภาคความถ่ี IF
ชนิดใชไ้อซี 
8)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรภาคความถ่ี 
IF ชนิดไอซี 
9)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรภาคความถ่ี IFชนิด
ใชไ้อซี ลงในสมุดของตนเอง 
10)  ครูสรุปเร่ือง วงจรภาคความถ่ี 
IF ชนิดใชไ้อซี 
11)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคดีเทกเตอร์ 
 
12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหบ้อกหนา้ท่ีการท างาน
ของดีเทกเตอร์ 
13)  ครูสรุปเร่ือง ภาคดีเทกเตอร์ 
 
14)  ครูอธิบายเร่ืองฟอสเตอร์ซีเลย์
ดิสคริเนเตอร์ 
15)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรฟอสเตอร์ซีเลย ์  
ดิส คริเนเตอร์ ลงสมุดของตนเอง 
 
16)  ครูสรุปเร่ือง ฟอสเตอร์ซีเลย์
ดิสคริเนเตอร์ 
17)  ครูอธิบายเร่ือง เรโชดีเทกเตอร์ 
 
 

 

6)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรภาคความถ่ี IF 
ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ลงสมุด
ของตนเอง 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ    
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรภาคความถ่ี IF 
ชนิดไอซีลงสมุดของตนเอง 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ  
จดบนัทึกลงสมุด  
11)  นกัเรียนฟังอธิบายและ  
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกหนา้ท่ีการท างานของภาค
ดีเทกเตอร์ 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ  
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรฟอสเตอร์ซีเลย์
ดิสคริเนเตอร์ ลงสมุดของ
ตนเอง 
16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ  
จดบนัทึกลงสมุด 
17)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

18)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรเรโชดีเทกเตอร์ลง
สมุดของตนเอง 
19)  ครูสรุปเร่ือง เรโชดีเทกเตอร์ 
 
20)  ครูอธิบายเร่ือง ควอดราเจอร์    
ดีเทกเตอร์ 
21)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรควอดราเจอร์ดีเทก
เตอร์ ลงสมุดของตนเอง 
22)  ครูสรุปเร่ืองควอดราเจอร์ดีเทก
เตอร์ 
23)  ครูอธิบายเร่ือง ภาค AFC 
 
24)  ครูใหน้กัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจร AFC ลงสมุด      
ตนเอง 
25)  ครูสรุปเร่ือง ภาค AFC 
 
 
ข้ันสรุป 
26)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม 
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ      
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน
หวัขอ้ต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  ภาคความถ่ี IF 
กลุ่มท่ี  2 
-  วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใช้
ทรานซิสเตอร์ 

 

18)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรเรโชดีเทก
เตอร์ลงสมุดของตนเอง 
19) นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
20)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
21)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจรควอดราเจอร์
ดีเทกเตอร์ลงสมุดของตนเอง 
22)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
23)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
24)  นกัเรียนเขียนอธิบายการ
ท างานของวงจร AFC ลงสมุด
ของตนเอง 
25)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
26)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 8  กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมองในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ     
มอบหมาย พร้อมทั้งสรุป
เน้ือหาเพื่อน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน 
 
 
 
 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 
กลุ่มท่ี  3 
-  วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชไ้อซี 
กลุ่มท่ี  4 
-  ภาคดีเทกเตอร์ 
กลุ่มท่ี  5 
-  ฟอสเตอร์ซีเลยดิ์สคริมิเนเตอร์ 
กลุ่มท่ี  6 
-  เรโชดีเทกเตอร์ 
กลุ่มท่ี  7 
-  ควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ 
กลุ่มท่ี  8 
-   ภาค AFC 
27)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้งานท่ีไดรั้บ     
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
28)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  โดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
29)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27)  นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
ออกไปน าเสนองานในหวัขอ้
ท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ชั้น
เรียน 
28)  นกัเรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
29)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
9.1 ก่อนเรียน 

 9.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 9.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 9.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

9.2 ขณะเรียน 

 9.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
  9.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 

  9.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
  9.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
  9.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์
 

9.3 หลงัเรียน 

 9.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให้   และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่างๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  9.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  9.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  9.3.4 นักเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 
 

ส่ือการเรียน 
 9.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546 

3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศนูยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
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  วชิาการ, 2546. 
 

 9.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 
  1. แผน่ภาพแสดงบล็อกไดอะแกรมภาคความถ่ี IF 
 2. แผน่ใส  
 แผน่ใสแผน่ท่ี 1  วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใชท้รานซิสเตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 2  วงจรภาคความถ่ี IF ชนิดใช ้IC เบอร์ UPC 1018 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 3  บล็อกไดอะแกรมภาคดีเทกเตอร์  
 แผน่ใสแผน่ท่ี 4  ความถ่ี IF ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 5  วงจรฟอสเตอร์ ซีเลยดิ์สคริมิเนเตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 6  เวกเตอร์แรงดนัและกระแสท่ีเกิดข้ึนขณะความถ่ี IF ปกติ 10.7 

MHz 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 7  เวกเตอร์แรงดนัและกระแสท่ีเกิดข้ึนในวงจรดิสคริเนเตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 8  วงจรเรโชดีเทกเตอร์ 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 9  เวกเตอร์แรงดนัและกระแสท่ีเกิดข้ึนขณะความถ่ี IF ปกติ 10.7 

MHz 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 10 วงจรควอดราเจอร์ดีเทกเตอร์ใช ้IC เบอร์ LM 3089 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 11 บล็อกไดอะแกรมภาค AFC 
 แผน่ใสแผน่ท่ี 12 วงจร FAC ควบคุมไดโอดวาริแคป D2 

 9.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  9.3.1 ชุดสาธิตภาคความถ่ี IF 
 9.3.2 ชุดสาธิตวงจรภาคความถ่ี  IF ชนิดต่าง ๆ  
 

การวดัผลและประเมนิผล 
 9.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 
 

 9.2 ขณะเรียน 
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  9.2.1 ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง
ทุกคนในหอ้งเรียน 
  9.2.2 ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 9.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 9  ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 

บันทกึหลงัการสอน 

ผลการใช้แผนการสอน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 
    .........../ .........../ ........... 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 
     .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ……………… 
         .........../ .........../ ........... 
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ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 

 

 

แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 
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ที่ ช่ือ - สกุล              
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

หน่วยที ่ 10 

สอนคร้ังที่  16 
ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  เคร่ืองรับวทิยุ FM สเตอริโอมัลติเพลก็ซ์ จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
     เคร่ืองรับวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 

สาระการเรียนรู้ 

1. หลกัการรับสัญญาณวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 2.  ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตอริโอ 

 3. วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้ดโอดและทรานซิสเตอร์ 
 4. วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิดธรรมดา 
 5. วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิดเฟตล็อกลูป 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. อธิบายหลกัการรับสัญญาณวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ได ้

 2. อธิบายหลกัการถอดรหสัสัญญาณสเตอริโอชนิดต่าง ๆ ได ้
 3. อธิบายการท างานของวงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้ดโอดและทรานซิสเตอร์ได้ 
 4. อธิบายการท างานของวงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิดธรรมดาได้ 
 5. อธิบายการท างานของวงจรถอดรหสัสเตอริโอไอซีชนิดเฟสล็อกลูปได ้
 

แนวคดิ 
 เคร่ืองรับวิทยุ FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ เป็นเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ท่ี
สามารถแยกสัญญาณเสียงท่ีรับไดเ้ป็นแบบสเตอริโอ คือ แยกสัญญาณเสียงออกเป็นดา้นซ้าย (L) 
และด้านขวา (R)  เหมือนกบัสัญญาณเสียงท่ีส่งจากแหล่งก าเนิดเสียง วงจรเคร่ืองรับวิทยุ FM    
สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ ตอ้งเพิ่มภาคถอดรหสัสเตอริโอเขา้ไป ซ่ึงภาคถอดรหสัสเตอริโอน้ีเอง 
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ท าหนา้ท่ีแยกสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตอริโอ  ท่ีประกอบดว้ยสัญญาณโมโน L+R,  สัญญาณไพลอต 
19 kHz  และสัญญาณ 38 kHz ไซด์แบนด์ L-R  ให้ไดอ้อกมาเป็นสัญญาณเสียงดา้นซ้าย (L) และ
สัญญาณเสียงดา้นขวา (R)     
 ภาคถอดรหัสสเตอริโอมีด้วยกันหลายชนิด เช่น อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ถูกสร้างวงจร
ออกมาดว้ยไดโอดและทรานซิสเตอร์  และเฟตล็อกลูป (PLL) มกัสร้างวงจรดว้ย IC  เป็นตน้ ไม่วา่
จะเป็นวงจรถอดรหสัสเตอริโอแบบไหนก็ตามส่ิงส าคญัของวงจร คือ ท าการแยกสัญญาณท่ีรับได้
ออกมาเป็นสัญญาณเสียงดา้นซา้ย  ( L) และดา้นขวา (R)  
 ในเคร่ืองรับวทิย ุFM  ธรรมดาก็สามารถรับสัญญาณวิทยุจากสถานีส่งแบบ FM สเตอริโอ
มลัติเพล็กซ์ท่ีส่งมา  มีการส่งสัญญาณเสียงโมโนมาดว้ย ท าให้เคร่ืองรับวิทยุ FM ธรรมดาสามารถ
รับฟังสัญญาณเสียงโมโนน้ีได ้ โดยมีข่าวสารขอ้มูลหรือเสียงเพลงเหมือนกบัแบบสเตอริโอมลัติ 
เพล็กซ์ท่ีรับได ้แตกต่างเพียงสัญญาณเสียงท่ีรับไดอ้อกมาเป็นสัญญาณเสียงรวมออกล าโพงเดียว  
 ท านองเดียวกนัในเคร่ืองรับวิทยุ FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ ก็สามารถรับฟังสถานีวิทย ุ
FM ท่ีส่งกระจายเสียงแบบ FM โมโนได ้โดยท่ีสัญญาณเสียงโมโน (L+R) จะถูกส่งออกล าโพง
ดา้นซา้ย (L) และ   นขวา (R) มีสัญญาณเสียงเหมือนกนั 
 

เนือ้หา 
 10.1 เคร่ืองรับวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 

 10.1.1 หลกัการรับสัญญาณวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 10.1.2 ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตอริโอ 
  10.1.3 ภาคถอดรหสัชนิดอิเล็กทรอนิกส์สวติช์ 
  10.1.4 ภาคถอดรหสัชนิดเฟตล็อกลูป 

 10.1.5 วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้ดโอดและทรานซิสเตอร์ 
 10.1.6 วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิดธรรมดา 
 10.1.7 วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิดเฟตล็อกลูป 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าวทิย ุ
FM มาใหน้กัเรียนดูแลว้ตั้งค  าถาม 
ถามนกัเรียนเป็นรายบุคคลวา่ 
หลกัการรับสัญญาณของวทิยุ FM 
เป็นอยา่งไร 
2)  ครูอธิบายเร่ือง หลกัการรับ
สัญญาณวทิย ุFM สเตอริโอมลัติ    
เพล็กซ ์
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายหลกัการรับสัญญาณวทิย ุ
FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
4)  ครูสรุปเร่ือง หลกัการรับ
สัญญาณวทิย ุFM สเตอริโอมลัติ    
เพล็กซ ์
 

   
 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
ตอบค าถามการน าเขา้สู่        
บทเรียน 
 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายหลกัการรับสัญญาณ
วทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

5)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคถอดรหสั
สัญญาณสเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายหลกัการถอดรหสั
สัญญาณสเตอริโอมลัติเพล็กซ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 ชนิดอิเล็กทรอนิกส์สวติช์ 
 ชนิดเฟตล็อกลูป 
7)  ครูสรุปเร่ือง ภาคถอดรหสั
สัญญาณสเตอริโอ 
8)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคถอดรหสั
สัญญาณใชไ้ดโอดและ
ทรานซิสเตอร์ 
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายการท างานของวงจร
ถอดรหสัสเตอริโอใชไ้ดโอดและ
ทรานซิสเตอร์ 
10)  ครูสรุปเร่ือง วงจรถอดรหสั  
สเตอริโอใชไ้ดโอดและ
ทรานซิสเตอร์ 
11)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรถอดรหสั 
สเตอริใชไ้อซีธรรมดา 
12) ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิด
ธรรมดา 
13)  ครูสรุปเร่ือง วงจรถอดรหสั  
สเตอริโอใชไ้อซีธรรมดา 
14)  ครูอธิบายเร่ือง วจรถอดรหสั 
สเตอริโอใชไ้อซีชนิดเฟตล็อกลูป 
 

 

5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
6)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายหลกัการถอดรหสั
สัญญาณสเตอริโอชนิดต่างๆ 
 
 
 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
9)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของวงจร
ถอดรหสัสเตอริโอใชไ้ดโอด
และทรานซิสเตอร์ 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของวงจร
ถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิด
ธรรมดา 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังอธิบายและ  
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 
15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซีชนิด
เฟต ล็อกลูป 
16)  ครูสรุปเร่ือง วงจรถอดรหสั  
สเตอริโอใชไ้อซีชนิดเฟตล็อกลูป 
 
ข้ันสรุป 
17)    ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น  5 
กลุ่ม ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน
หวัขอ้ต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  คือ  
กลุ่มท่ี  1 
-  หลกัการรับสัญญาณวทิย ุFM   
สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
กลุ่มท่ี  2 
-  ภาคถอดรหสัสัญญาณสเตอริโอ 
กลุ่มท่ี  3 
-  วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้ดโอด
และทรานซิสเตอร์ 
กลุ่มท่ี  4 
-  วงจรถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซี
ชนิดธรรมดา 
กลุ่มท่ี  5 
-  วงจรถอดรหสัสเตอริโอใช้ไอซี
ชนิดเฟตล็อกลูป 
 

 
15)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของวงจร
ถอดรหสัสเตอริโอใชไ้อซี
ชนิดเฟตล็อกลูป 
16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
17)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่มช่วยกนัระดม
สมองตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บ   
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป    
เน้ือหา เพื่อน าเสนอหนา้     
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง รู้ไกล 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 
18)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ชั้นเรียน 
19)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  โดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
20)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
18)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
19)  นกัเรียนท าแบบประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
20)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง        
        รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 

10.1 ก่อนเรียน 
 10.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 10.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 
 10.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

10.2 ขณะเรียน 
  10.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 

  10.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
  10.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
  10.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
  10.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์
 

        10.3 หลงัเรียน 

  10.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให ้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  10.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  10.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  10.3.4 นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 
 

ส่ือการเรียน 
 10.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์

  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 

  วชิาการ, 2546. 

 10.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

1. แผน่ภาพ แสดงบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองรับวทิย ุFM โมโนและFM สเตอริโอ 
2. แผน่ใส  

a.   แผ่นใสแผ่นท่ี 1 การรับสัญญาณวิทยุ  FM  จากสถานีส่งวิทย ุ
FM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 

b.   แผ่นใสแผ่นท่ี 2  บล็อกไดอะแกรมภาคถอดรหัสชนิด
อิเล็กทรอนิกส์สวติช์ 

c.   แผ่นใสแผ่นท่ี 3 บล็อกไดอะแกรมภาคถอดรหัสชนิดเฟตล็อก
ลูป  

d.   แผ่นใสแผ่นท่ี 4  วงจรถอดรหัสสเตอริโอใช้ไดโอดและ
ทรานซิสเตอร์ 

e.   แผน่ใสแผน่ท่ี 5  วงจรถอดรหสัสเตอริโอใช ้IC ชนิดธรรมดา 
เบอร์ MC1307 

f.   แผ่นใสแผ่นท่ี 6  วงจรถอดรหสัสเตอริโอใช้ IC ชนิดเฟตล็อก
ลูป เบอร์ TA7343P 

 10.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  10.3.1 ชุดสาธิตเคร่ืองรับวทิย ุFM สเตอริโอมลัติเพล็กซ์ 
 10.3.2ชุดสาธิตวงจรถอดรหสัสเตอริโอแบบต่าง ๆ  
 

การวดัผลและประเมนิผล 
 10.1 ก่อนเรียน 
  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 
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 10.2 ขณะเรียน 
  10.2.1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง
ทุกคนในหอ้งเรียน 
  10.2.2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 

 10.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 10  ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 
 

บันทกึหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 
ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
  
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
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ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

     .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 

         .........../ .........../ ........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยที ่ 11 
 

สอนคร้ังที่  17 
ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม 80 ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  ภาคขยายเสียงในเคร่ืองรับวทิยุ AM และ FM จ านวนช่ัวโมงสอน 6 ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
        ภาคขยายเสียงในเคร่ืองรับวิทย ุAM และ FM 

สาระการเรียนรู้ภาคขยายเสียง 
 1. ภาคขยายเสียง 
 2. วงจรปรับเร่งลดความดงัและวงจรขบัก าลงั 

 3. วงจรขยายก าลงัแบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
 4. วงจรขยายก าลงัแบบพุช - พลู 
 5. วงจรขยายก าลงัแบบพุช – พลู  ชนิด OTL 
6. วงจรขยายก าลงัแบบคอมพลีเมนตาร่ี 
7. วงจรขยายก าลงัแบบไอซี 

 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. บอกส่วนประกอบของภาคขยายเสียงใชใ้นเคร่ืองรับวทิย ุAM และ FM ได ้

 2. อธิบายการท างานของวงจรปรับเร่งลดความดงัและวงจรขบัก าลงัได ้
 3. อธิบายการท างานของวงจรขยายก าลงัแบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียวได ้
 4. อธิบายการท างานของวงจรขยายก าลงัแบบพุช - พลูได ้
 5. อธิบายการท างานของวงจรขยายก าลงัแบบพุช – พลู ชนิด OTL ได ้
 6. อธิบายการท างานของวงจรขยายก าลงัแบบคอมพลีเมนตาร่ีได ้
 7. อธิบายการท างานของวงจรขยายก าลงัแบบไอซีได ้
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แนวคดิ  

 ภาคขยายเสียงในเคร่ืองรับวิทยุ AM และ FM ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีรับไดใ้ห้มี
ระดบัสัญญาณแรงมากข้ึนแบบไม่ผิดเพี้ยน สามารถขบัล าโพงให้เปล่งเสียงออกมา ส่วนประกอบ
ของภาคขยายเสียงมีส่วนประกอบหลกัอยู ่3 ส่วน คือ ส่วนปรับเร่งลดความดงั ส่วนขบัก าลงั และ
ส่วนขยายก าลงั      
 ส่วนปรับเร่งลดความดงั ท าหน้าท่ี ควบคุมระดบัแรงของสัญญาณเสียงท่ีส่งเขา้มาให้มี
ระดบัตามตอ้งการของผูฟั้งก่อนส่งต่อไป วงจรมกัอยูใ่นรูปของตวัตา้นทานปรับเปล่ียนค่าได ้    
 ส่วนขบัก าลงั ท าหน้าท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีส่งเขา้มา ให้มีระดบัความแรงเพิ่มมากข้ึน
ระดบัหน่ึงแบบสัญญาณไม่ผิดเพี้ยน วงจรมกัอยูใ่นรูปของทรานซิสเตอร์ หรือ IC จดัวงจรร่วมกบั 
R และ C  
 ส่วนขยายก าลงั  ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีส่งเขา้มาจากส่วนขบัก าลงัให้มีระดบัความ
แรงสูงสุด แบบสัญญาณไม่ผิดเพี้ยน เพื่อส่งสัญญาณเสียงไปขบัล าโพงให้เปล่งเสียงออกมา วงจร
ถูกสร้างข้ึนในหลายแบบ เช่น แบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียว แบบพุช – พลู แบบพุช – พลู ชนิด OTL 
แบบคอมพลีเมนตาร่ี และแบบ IC เป็นตน้ แต่ละแบบถูกจดัวงจรแตกต่างกนั ใชอุ้ปกรณ์ในการ
ท างานแตกต่างกนั แต่ท าหนา้ท่ีเหมือนกนั คือ ขยายสัญญาณเสียงให้มีระดบัความแรงสูงสุดแบบ
ไม่ผดิเพี้ยนส่งออกมา 
 

เนือ้หา 
11.1  ภาคขยายเสียงในเคร่ืองรับวทิย ุAM และ FM 

 11.1.1 ภาคขยายเสียง 
 11.1.2 วงจรปรับเร่งลดความดงัและวงจรขบัก าลงั 
 11.1.3 วงจรขยายก าลงัแบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
 11.1.4 วงจรขยายก าลงัแบบพุช – พลู 
 11.1.5 วงจรขยายก าลงัแบบพุช – พลู ชนิด OTL 
 11.1.6 วงจรขยายก าลงัแบบคอมพลีเมนตาร่ี 
 11.1.7 วงจรขยายก าลงัแบบไอซี 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม 
ถามนกัเรียนในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคลวา่ การท าใหส้ัญญาณวทิยุ
มีความแรงมากข้ึนก่อนท่ีจะส่งไป
ขบัล าโพง เราจะตอ้งท าอยา่งไรกบั
สัญญาณวทิยชุ่วงนั้น 
2)  ครูอธิบายเร่ือง ภาคขยายเสียง 
 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกส่วนประกอบของ
ภาคขยายเสียงใชใ้นเคร่ืองรับวทิย ุ
AM และFM 
4)  ครูสรุปเร่ือง ภาคขยายเสียง 
 
 

 
 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
ตอบค าถามการน าเขา้สู่        
บทเรียน 
 
 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกส่วนประกอบของ
ภาคขยายเสียงใชใ้นเคร่ืองรับ
วทิย ุAM และ FM 
4) นกัเรียนฟังครูสรุปและ    
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

5)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรปรับเร่งลด
ความดงัและวงจรขบัก าลงั 
6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายการท างานของวงจรปรับ
เร่งลดความดงัและวงจรขบัก าลงั 
 
7)  ครูสรุปเร่ือง วงจรปรับเร่งลด
ความดงัและวงจรขบัก าลงั 
8)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคล
ใหอ้ธิบายการท างานของวงจรขยาย
ก าลงัแบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
 
10)  ครูสรุปเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
11)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบพุช –พลู 
12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบพุช - พลู 
13)  ครูสรุปเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบพุช – พลู  
14)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบพุช – พลู ชนิด OTL 
15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบพุช – พลู ชนิด 
OTL 
16)  ครูสรุปเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบพุช – พลู ชนิด OTL 

 

5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
6)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ 
อธิบายการท างานของวงจร
ปรับเร่งลดความดงัและวงจร
ขบัก าลงั 
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบ
ทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุดของตนเอง 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
12)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบพุช - พลู 
13)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
15)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบพุช – พลู 
ชนิด OTL 
16) นกัเรียนฟังครูสรุปและ  
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

17)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบคอมพลีเมนตาร่ี 
18)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบคอมพลีเมนตาร่ี 
 
19)  ครูสรุปเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบคอมพลีเมนตาร่ี 
20)  ครูอธิบายเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบไอซี 
21)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบไอซี 
22)  ครูสรุปเร่ือง วงจรขยายก าลงั
แบบไอซี 
 
ขั้นสรุป 
23)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 7 กลุ่ม 
ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ     
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน
หวัขอ้ต่าง ๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  คือ 
กลุ่มท่ี  1 
-  ภาคขยายเสียง 
กลุ่มท่ี 2 
-  วงจรปรับเร่งความดงัและวงจร 
ขบัก าลงั 
กลุ่มท่ี  3 
-  วงจรขยายก าลงัแบบ
ทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 

 

17)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
18)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบ                 
คอมพลีเมนตาร่ี 
19)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
20)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
21)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายการท างานของ
วงจรขยายก าลงัแบบไอซี 
22)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
23)  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 6 กลุ่ม ช่วยกนัระดม
สมองในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ     
มอบหมายพร้อมทั้งสรุป     
เน้ือหาเพื่อน าเสนอหนา้      
ชั้นเรียน 

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

กลุ่มท่ี  4 
-  วงจรขยายก าลงัแบบพุช - พลู 
กลุ่มท่ี  5 
-  วงจรขยายก าลงัแบบพุช – พลู 
ชนิด OTL 
กลุ่มท่ี  6 
-  วงจรขยายก าลงัแบบ               
คอมพลีเมนตาร่ี 
24)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
เสนอในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย
หนา้ชั้นเรียน 
25)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียนโดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
26)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
24)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 
25)  นกัเรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
26)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง         
        รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 11.1 ก่อนเรียน 

11.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
11.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

12  11.1.3   ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

 11.2  ขณะเรียน 

 11.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
 11.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 11.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
 11.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 

11.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์

                 11.3 หลงัเรียน 

 11.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให ้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม    
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

  11.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
  11.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  11.3.4 นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั
ตรวจ 
 

ส่ือการเรียน 
 11.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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3. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 

 11.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

1. แผน่ภาพแสดงบล็อกไดอะแกรมของภาคขยายเสียง 
2. แผน่ใส  

g.   แผน่ใสแผน่ท่ี 1  วงจรปรับเร่งลดความดงัและวงจรขบัก าลงั 
h.   แผน่ใสแผน่ท่ี 2  วงจรปรับลดความดงั และวงจรขบัก าลงัใช้

ทรานซิสเตอร์ต่อแบบ             แคสเคด 
i.   แผน่ใสแผน่ท่ี 3  วงจรขยายก าลงัแบบทรานซิสเตอร์ตวัเดียว 
j.   แผน่ใสแผน่ท่ี 4  วงจรขยายก าลงัแบบพุช-พลู 
k.   แผน่ใสแผน่ท่ี 5  วงจรขยายก าลงัแบบพุช-พลู ชนิด OTL 
l.   แผน่ใสแผน่ท่ี 6  วงจรขยายก าลงัแบบคอมพลีเมนตาร่ี 
m.   แผน่ใสแผน่ท่ี  7  วงจรขยายก าลงัแบบ IC เบอร์ CA 2002 

 11.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  11.3.1 ชุดสาธิตภาคขยายเสียง 
 11.3.2 ชุดสาธิตวงจรขยายแบบต่าง ๆ 

 

การวดัผลและประเมนิผล 
 11.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ  ความกระตือรือร้น การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 

 11.2 ขณะเรียน 

  11.2.1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง
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ทุกคนในหอ้งเรียน 
  11.2.2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 11.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 11 ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 
 

บันทกึหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 

         .........../ .........../ ........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

 
 

 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

หน่วยที ่ 12 

สอนคร้ังที่  18-19 

ช่ือวชิา   เคร่ืองรับวทิยุ (2105-2009) จ านวนช่ัวโมงรวม  120  ช่ัวโมง 

ช่ือหน่วยการเรียน  การปรับแต่งเคร่ืองรับวทิยุ AM และ FM จ านวนช่ัวโมงสอน  12  ช่ัวโมง 

 
หัวข้อเร่ือง 
        การปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุAM และ FM 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การปรับแต่งเคร่ืองรับวทิยุกระจายเสียง 

 2. การเตรียมเคร่ืองมือและการติดตั้งเคร่ืองมือ 
 3. การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 4. การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือ 
 5. การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 6. การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือ 
 7. การปรับแต่งภาคเรโชดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
 8. การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุFM  
 9. การปรับแต่งภาคฟร้อนเอนดข์องเคร่ืองรับวทิย ุFM 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  1. บอกผลดีท่ีไดรั้บหลงัการปรับแต่งเคร่ืองรับวทิยไุด ้

 2. บอกเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นใชใ้นการปรับแต่งเคร่ืองรับวทิยุได ้
 3. อธิบายวธีิการปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุAM ได ้
 4. อธิบายวธีิการปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุAM ได ้
 5. อธิบายวธีิการปรับแต่งภาคเรโชดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุFM ได ้

  6. อธิบายวธีิการปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุFM ได ้
 7. อธิบายวธีิการปรับแต่งภาคฟร้อนเอนดข์องเคร่ืองรับวิทย ุ FM ได ้
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แนวคดิ 
 การปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุหรือการอะไลเมนตเ์คร่ืองรับวทิยุเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น เพื่อ
ท าให้เคร่ืองรับวิทยุเคร่ืองนั้นมีความไวต่อการรับคล่ืน สามารถแยกแยะสถานีวิทยุท่ีมีความถ่ีใกล้
กนัออกจากกนัได ้โดยไม่เกิดการรบกวนและสัญญาณเสียงท่ีรับไดมี้ความชดัเจนไม่ผดิเพี้ยน 
 เคร่ืองมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ  มีไขควงชุดปรับแต่งท่ีไม่ใช่
โลหะ(พลาสติก), มลัติมิเตอร์, เคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุ, สายต่อเคร่ืองก าเนิดสัญญาณวิทยุพร้อม
ขดลวดวงกลม, แหล่งจ่ายแรงดนัไฟตรงปรับค่าได ้และเคร่ืองรับวทิยท่ีุใชเ้ป็นตน้แบบ   
 การปรับแต่งท่ีส าคญัประกอบดว้ยการปรับแต่งภาคดีเทกเตอร์ การปรับแต่งภาค I  และ
การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์ หรือภาคฟร้อนเอนด ์  
 ไม่วา่จะเป็นการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ  AM หรือ FM ในภาคไหนก็ตามส่ิงส าคญัท่ีตอ้ง
ค านึงถึง คือ อุปกรณ์ตอ้งปรับค่าถูกตอ้ง ความถ่ีท่ีใช้งานตอ้งถูกตอ้ง ล าดบัขั้นการปรับแต่งตอ้ง
ปรับเรียงเป็นล าดบั ห้ามขา้มขั้นตอนหรือห้ามสลบัเปล่ียนล าดบั และไขควงท่ีใชป้รับแต่งตอ้งไม่
ใชโ้ลหะ     
 หลงัการปรับแต่งเคร่ืองรับวิทยุ ควรตรวจสอบการท างานของเคร่ืองรับวิทยุเคร่ืองนั้นว่า
ท างานไดถู้กตอ้ง สามารถรับฟังสถานีวิทยุไดค้รบถว้นหรือมีระดบัความดงัของสัญญาณดีตลอด
ยา่นท่ีรับไดห้รือไม่ หากมีขอ้ผดิพลาดในส่วนหน่ึงส่วนใด ตอ้งท าการปรับแต่งเคร่ืองใหม่อีกคร้ัง 
 

เนือ้หา 
 12.1 การปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุAM และ FM 

  12.1.1 การปรับแต่งเคร่ืองรับวทิยกุระจายเสียง 
 12.1.2 การเตรียมเคร่ืองมือและการติดตั้งเคร่ืองมือ 
 12.1.3 การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 12.1.4 การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุAM แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือ 
 12.1.5 การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
 12.1.6 การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืงรับวทิย ุAM แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือ 
 12.1.7 การปรับแต่งภาคเรโชดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
 12.1.8 การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
 12.1.9 การปรับแต่งภาคฟร้อนเอนดข์องเคร่ืองรับวทิย ุFM 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียม 
1)  เตรียมเอกสารประกอบ 
การสอน 
2)  เตรียมส่ือการสอน 
3)  เตรียมการวดัผลและประเมินผล 
4)  ตรวจดูความพร้อมของผูเ้รียน 
5)  อบรมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  
โดยเฉพาะในเร่ืองความมีวนิยั การมี
สัมมาคารวะ การแต่งกายและการ
ตรงต่อเวลา 
 
 
 
ขั้นด าเนินการ 
1)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยตั้งค  าถาม 
ถามนกัเรียนในชั้นเรียนเป็น
รายบุคคลวา่ เรามีวธีิการปรับแต่ง
เคร่ืองรับวทิยกุระจายเสียงอยา่งไร 
2)  ครูอธิบายเร่ือง การปรับแต่ง
เคร่ืองรับวทิยกุระจายเสียง 
3)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกผลดีท่ีไดรั้บหลงัการ
ปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุ
4)  ครูสรุปเร่ือง การปรับแต่ง
เคร่ืองรับวทิยกุระจายเสียง 
5)  ครูอธิบายเร่ือง การเตรียม
เคร่ืองมือและการติดตั้งเคร่ืองมือ 
 

   
 
1)  เตรียมความพร้อมใน 
การเรียน 
2)  เตรียมเอกสารประกอบการ
เรียน 
3)  เตรียมอุปกรณ์และ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียน 
4)  ฟังค าอบรมคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ โดยเฉพาะใน 
เร่ืองความมีวนิยั การมี 
สัมมาคารวะ  การแต่งกาย  
และการตรงต่อเวลา 
 
 
1)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
ตอบค าถามการน าเขา้สู่        
บทเรียน 
 
2)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
3)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
บอกผลดีท่ีไดรั้บหลงัการ
ปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุ
4)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
5)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดับนัทึกลงสมุด 
 

 
1)  รู้รัก-รู้กตญัญู : 
    รักชาติ 
    รักศาสนา 
    รักพระมหากษตัริย ์
    รัก กตญัญูบิดา-มารดา 
    รัก กตญัญูครู-อาจารย ์

2)  มีระเบียบวินยั : 
    แต่งกายสะอาด 
    แต่งกายถูกระเบียบ 
    ตรงต่อเวลา 

3)  มีความสนใจใฝ่รู้ : 
    ขยนัและสนใจในการหา
ความรู้เพิ่มเติม 
    กระตือรือร้นในการ 
เรียนรู้ 

4)  มีความประหยดั : 
    ใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
กบังาน 
    ปิดไฟฟ้าและน ้า 
ทุกคร้ังท่ีเลิกใชง้าน 
    น าวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงั 
ใชง้านไดก้ลบัมาใชใ้หม่ 

5)  มีความอดทน อดกลั้น : 
    อดทนในการท างาน 
    มีสติ ควบคุมอารมณ์ 
ไดดี้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

6)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหบ้อกเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีใชใ้นการ
ปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุ
7)  ครูสรุปเร่ือง การเตรียมเคร่ืองมือ
และการติดตั้งเคร่ืองมือ 
8)  ครูอธิบายเร่ือง การปรับแต่งภาค 
IF ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
9)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
ใหอ้ธิบายวธีิการปรับแต่งภาค IF 
ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
10)  ครูสรุปเร่ือง การปรับแต่งภาค 
IF ของเคร่ืองรับวทิย ุAM และการ
ปรับแต่งภาค IF  ของเคร่ืองรับวทิย ุ
AM  แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือ 
11)  ครูอธิบายเร่ือง การปรับแต่ง
ภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM และการปรับแต่งภาคคอน
เวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือ 
12)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายวธีิการปรับแต่ง
ภาคคอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM 
13)  ครูสรุปเร่ือง การปรับแต่งภาค
คอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุ
AM และการปรับแต่งภาคคอนเวอร์
เตอร์ของเคร่ืองรับวิทย ุAM แบบไม่
ใชเ้คร่ืองมือ 
14)  ครูอธิบายเร่ือง การปรับแต่ง
ภาคเรโชดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับ
วทิย ุFM 

 

6)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือบอก
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีใชใ้นการ
ปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุ
7)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
8)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
9)  นกัเรียนท่ีถูกเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการปรับแต่งภาค IF 
ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
10)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
11)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
 
12)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการปรับแต่งภาค
คอนเวอร์เตอร์ของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM 
13) นกัเรียนฟังครูสรุปและ  
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
 
14)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 

 

6)  มีความรับผิดชอบ : 
    ท างานส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 
    ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

7) มีความจริงใจ : 
    กลา้แสดงความ 
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 
    ยอมรับความคิดเห็นของ
คนอ่ืน 

8)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต : 
    คิดดี 
    ท าดี 
    ไม่ลกัขโมย 
    ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมา 
แอบอา้งเป็นของตน 
    ท างานดว้ยตนเอง 
อยา่งตั้งใจ 

9)  มีมนุษยสัมพนัธ์ : 
    ยิม้แยม้แจ่มใส 
    พดูคุย ทกัทาย 
    อ่อนนอ้มถ่อมตน 

10)  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์: 
    เสนอแนวความคิด
ใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรคแ์ละมี
ประโยชน์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

15)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายวธีิการปรับแต่ง
ภาคเรโชดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับ
วทิย ุFM 
16)  ครูสรุปเร่ือง การปรับแต่งภาค 
เรโชดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับวทิย ุ
FM 
17)  ครูอธิบายเร่ือง การปรับแต่ง
ภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
18)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายวธีิการปรับแต่ง
ภาค IF ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
19)  ครูสรุปเร่ือง การปรับแต่งภาค 
IF ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
20)  ครูอธิบายเร่ือง การปรับแต่ง
ภาคฟร้อนเอนดข์องเคร่ืองรับวทิย ุ
FM  
21)  ครูเรียกช่ือนกัเรียนเป็น
รายบุคคลใหอ้ธิบายวธีิการปรับแต่ง
ภาคฟร้อนเอนดข์องเคร่ืองรับวทิย ุ
FM 
22)  ครูสรุปเร่ือง การปรับแต่งภาค 
ฟร้อนเอนดข์องเคร่ืองรับวทิย ุFM 
 
ข้ันสรุป 
23)  ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 10 
กลุ่ม ตามหวัขอ้เน้ือหาในหน่วยของ
บทเรียน  ใหน้กัเรียนระดมสมองใน
หวัขอ้ต่างๆ ภายในหน่วยบทเรียนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  คือ 
 

 

15)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการปรับแต่งภาค    
เรโชดีเทกเตอร์ของเคร่ืองรับ
วทิย ุFM 
16)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ      
จดบนัทึกลงสมุด 
 
17)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
18)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการปรับแต่งภาค IF 
ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
19)  นกัเรียนฟังครูสรุปและ 
จดบนัทึกลงสมุด 
20)  นกัเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบนัทึกลงสมุด 
 
21)  นกัเรียนท่ีถูกครูเรียกช่ือ
อธิบายวธีิการปรับแต่งภาค 
ฟร้อนเอนดข์องเคร่ืองรับวทิย ุ
FM 
22) นกัเรียนฟังครูสรุปและ   
จดบนัทึกลงสมุด 
 
 
23)  นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 
10 กลุ่ม ช่วยกนัระดมสมอง
ในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
พร้อมทั้งสรุปเน้ือหา เพื่อ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน  

 

11)  มีความสามคัคี : 
    ท  างานกลุ่มดว้ยการ
ร่วมมือประสานสัมพนัธ์ ให้
งานแลว้เสร็จอยา่งมีคุณภาพ 

12)  ห่างไกลจากยาเสพติด : 
    ไม่ทดลอง 
    ไม่เสพ 
    ไม่ขาย 
 
คติเตือนใจทีค่วรถ่ายทอด 

 อยา่นอนต่ืนสาย 
       อยา่อายท ากิน 
       อยา่หม่ินเงินนอ้ย 
       อยา่คอยวาสนา 

 ความดีไม่มีขาย 
       ถา้อยากไดต้อ้งท าเอง 

 คิดดี ท าดี มีประโยชน์ 
      คิดชัว่ ท าชัว่มีโทษ 

 คบคนพาล  พาลพา 
       ไปหาผดิ คบบณัฑิต 
       บณัฑิตพาไปหาผล 

 สิบปากวา่ไม่เท่าตาเห็น 
       สิบตาเห็นไม่เท่ามือคล า 
       สิบมือคล าไม่เท่าลงมือ 
       ท า 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 

กลุ่มท่ี  1 
-  การปรับแต่งเคร่ืองรัวทิยกุระจาย
เสียง 
กลุ่มท่ี  2 
-  การเตรียมเคร่ืองมือและการติดตั้ง
เคร่ืองมือ 
กลุ่มท่ี  3 
-  การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM 
กลุ่มท่ี  4 
-  การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับ
วทิย ุAM แบบไม่ใชเ้คร่ืองมือ 
กลุ่มท่ี  5 
-  การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์
ของเคร่ืองรับวทิย ุAM 
กลุ่มท่ี  7 
-  การปรับแต่งภาคคอนเวอร์เตอร์
ของเคร่ืองรับวทิยุ AM แบบไม่ใช้
เคร่ืองมือ 
กลุ่มท่ี  8 
-  การปรับแต่งภาคเรโชดีเทกเตอร์
ของเคร่ืองรับวทิย ุFM 
กลุ่มท่ี  9 
-  การปรับแต่งภาค IF ของเคร่ืองรับ
วทิย ุFM 
กลุ่มท่ี  10 
-  การปรับแต่งภาคฟร้อนเอนดข์อง
เคร่ืองรับวทิย ุFM 
24)  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
เสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ         
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกไป
น าเสนองานในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียน 

 

 พหูสูต คือผูส้ดบัตรับ 
       ฟังมาก มีลกัษณะคือ 
       รู้ลึก รู้รอบ รู้กวา้ง  
        รู้ไกล 

 ข้ึนช่ือวา่วชิาความรู้ 
       แลว้ เม่ือมีโอกาส 
      ไม่ควรละโอกาสนั้น 

 ชีวติท่ีหาวชิาไม่ได ้
       เป็นชีวติท่ีสูญเปล่า  
       คนเรียนนอ้ย ยอ่มดอ้ย 
       ปัญญา 

 การศึกษามิใช่เป็น 
       การเรียนเพื่อท่องจ า 
       แต่เป็นการเรียนท่ีเห็น 
       อยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
       ดว้ยตนเอง 
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กจิกรรมการเรียนรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

 
25)  ครูแจกแบบประเมินผลการ
เรียนรู้ใหน้กัเรียน  โดยใหใ้ชเ้วลาใน
การท าประมาณ 15 นาที 
26)  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 
25)  นกัเรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
26)  นกัเรียนช่วยกนัเฉลยแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 12.1 ก่อนเรียน 

  12.1.1 เช็คช่ือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 12.1.2 ทบทวนพร้อมสรุปหน่วยบทเรียนท่ีผา่นมา 

 12.1.3 ถามปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ 
 

12.2  ขณะเรียน 

  12.2.1 ฟังค าบรรยาย ค าอธิบาย เน้ือหาต่าง ๆ ดว้ยความตั้งใจ 
 12.2.2 จดบนัทึกเน้ือหาท่ีส าคญัลงในสมุดอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 12.2.3 ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งทุ่มเท 
 12.2.4 ตอบค าถามตามท่ีครูซกัถามใหถู้กตอ้ง 
 12.2.5 เสนอแนะในส่ิงท่ีสร้างสรรค ์

 12.3 หลงัเรียน 

  12.3.1 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามท่ีครูก าหนดให ้  และช่วยกนัระดมสมองภายในกลุ่ม   
สรุปหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่ม 

12.3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาสรุปหนา้ชั้นเรียน 
12.3.3 นกัเรียนตอบค าถามลงในแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
12.3.4 นกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ โดยสลบักนั

ตรวจ 
 

ส่ือการเรียน 
 12.1 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ เคร่ืองรับวทิยุ. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวชิาการ,  
  2546. 

2. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 
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3.พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และวงจร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ ์
  ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2546. 

4. พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ วงจรอเิลก็ทรอนิกส์. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริม 
  วชิาการ, 2546. 

 12.2 ส่ือโสตทศัน์  (ถ้ามี) 

1. แผน่ภาพ แสดงต าแหน่งต่าง ๆ ในการต่อเคร่ืองมือเพื่อการปรับแต่งเคร่ืองรับวทิย ุ
2. แผน่ใส  

n.  แผน่ใสแผน่ท่ี 1  ต าแหน่งเคร่ืองมือและต าแหน่งอุปกรณ์  
o.  แผ่นใสแผ่นท่ี 2  ต าแหน่งเคร่ืองมือและต าแหน่งอุปกรณ์ปรับแต่งภาค

คอนเวอร์เตอร์ 
p.  แผน่ใสแผน่ท่ี 3  การต่อเคร่ืองมือเขา้วงจรเรโชดีเทกเตอร์เพื่อปรับแต่ง 
q.  แผน่ใสแผน่ท่ี 4  การต่อเคร่ืองเขา้ภาค IF เพื่อปรับแต่ง 
r.  แผ่นใสแผ่นท่ี 5  การต่อเคร่ืองมือเขา้เคร่ืองรับวิทยุ FM เพื่อปรับแต่ง

ภาคฟร้อนเอนด ์
 

 12.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง  (ถ้ามี) 

  12.3.1.เคร่ืองมือการปรับแต่งต่าง ๆ 
 12.3.2 ชุดสาธิตภาคต่าง ๆ ของวทิย ุ

การวดัผลและประเมนิผล 

 12.1 ก่อนเรียน 

  ใชว้ธีิสังเกตความสนใจ   ความกระตือรือร้น   การตรงต่อเวลาและการใหค้วาม
ร่วมมือในทางการเรียน 

 12.2 ขณะเรียน 

  12.2.1. ประเมินผลจากการสอบถามโดยตรงเป็นรายบุคคลระหวา่งเรียน ใหท้ัว่ถึง



137 
 

ทุกคนในหอ้งเรียน 
  12.2.2. ประเมินผลจากการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 12.3 หลงัเรียน 

  ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรู้ท่ี 12 ประกอบดว้ย 
1. กากบาทเลือกขอ้ท่ีถูกตอ้ง  10  ขอ้ 
2. อธิบายใหไ้ดใ้จความท่ีสมบูรณ์  2  ขอ้ 
 

บันทกึหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการสอน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

ผลการสอนของครู 
 ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูส้อน 

(..........................................................) 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

หวัหนา้แผนก ………………………….…….. 

    .........../ .........../ ........... 
 

ข้อเสนอแนะ 

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

รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ………………… 

         .........../ .........../ ........... 
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แบบประเมนิผลภาคปฏิบตัิ 

ช่ือใบงาน ……………….……. 
ชั้น …………....หอ้ง…………. 
เกณฑป์ระเมิน  (50%ผา่น) 
 3  =  ดี 
 2  =  พอใช ้
 1  =  ตอ้งปรับปรุง กา

รแ
ต่ง
กา
ย 

กา
รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บ 
คว

าม
ตั ้ง
ใจ
ปฏิ

บตัิ
งา
น 

กา
รรู้
จกั

หน
า้ที่

 
กา
รมี

ระ
เบี
ยบ

วนิ
ยั 

เตรี
ยม

/เก
็ บรั

กษ
าเค

รื่อ
งมื
อ 

ขั ้น
ตอ

นป
ฏิบ

ตัิง
าน

 
ทกั

ษะ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ตัิง
าน

 
งา
นส

มบ
ูรณ์

ถูก
ตอ้

ง 
รว
มค

ะแ
นน

 

หม
าย
เห
ตุ 

  คะแนนเตม็ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 ผ่าน ไม่ผ่าน 

ที่ ช่ือ - สกุล              
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               

 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูส้อน 

                (..............................................................). 
                                                                               ............../............../.............. 


