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ลักษณะรายวิชาลักษณะรายวิชา  
  

รหัสวิชา รหัสวิชา 11001111--22330088  วิชาวิชาเคร่ืองเสยีงเครื่องเสียง                ((11--33--22))  
เรียนเรียน  ทฤษฎีทฤษฎี  1 ชั่วโมง/สัปดาห4   ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห4   รวม 4 ชั่วโมง/สัปดาห41 ชั่วโมง/สัปดาห4   ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห4   รวม 4 ชั่วโมง/สัปดาห4  

หน0วยกิต หน0วยกิต 22            เวลาเรียนต0อภาคเวลาเรียนต0อภาคเรียนเรียน    7722  ชั่วโมงชั่วโมง  
 

รายวิชาตามหลักสูตรและสมรรถนะรายวิชา 
 

จุดประสงค4รายวิชา 
 

1. เข�าใจการทาํงานของวงจรภาคต�างๆ ในเครื่อง
ขยายเสียง 

2. มีทักษะเก่ียวกับการประกอบวงจรเคร่ืองขยาย
เสียงแบบต�างๆ  

3. มีทักษะในการใช�เครื่องมือวัด และทดสอบ
คุณสมบัติของเคร่ืองขยายเสียง  

4. มีกิจนิสัยในการทํางานด�วยความประณีต 
รอบคอบ และปลอดภัย     

 

สมรรถนะรายวิชา 
 

1. แสดงความรู�เก่ียวกับการใช�งานเคร่ืองเสียง   
2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต�ง และใช�งาน

วงจรเครื่องเสียง      
 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาณเสียง บล็อกไดอะแกรมของเคร่ืองขยายเสียง วงจรขยายเสียง
คลาส A, AB, B, C และ D วงจรเพาเวอร;ซัพพลาย วงจรขยายแรงดันไฟฟ>า และวงจรกลับเฟส  วงจร ขยาย
กําลังแบบ OT, OTL, OCL  และวงจรขยายแบบไดเร็กคัปปลิง  วงจรลิมิตเตอร;  วงจรป>อนกลับ โทน
คอนโทรล ปรีแอมปลิฟายเออร; มิกเซอร; วงจรเครื่องขยายเสียงแบบโมโน สเตริโอ วงจรครอสโอเวอร;เน็ทเวิร;ค 
วงจรป>องกันลําโพง อุปกรณ;ประกอบเคร่ืองขยายเสียง ลําโพง ไมโครโฟน สายสัญญาณแมตชิงแบบ Balance 
และแบบ Unbalance ปลั๊ก แจKค การประกอบ ทดสอบ และปรับแต�งวงจรเคร่ืองขยายเสียง การใช�เคร่ืองมือ
วัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ;เคร่ืองเสียง หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD หา
คุณลักษณะการตอบสนองความถ่ี กําลังวัตต; ค�าอิมพีแดนซ;และค�าอ่ืนๆ  การต�อเคร่ืองขยายเสียงกับระบบ
อ่ืนๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางวิเคราะห4หลักสูตรตารางวิเคราะห4หลักสูตร  
ช่ือวิชา ช่ือวิชา เครื่องเสียงเคร่ืองเสียง            22  หน0วยกิต 4 ช่ัวโมง / สัปดาห4 หน0วยกิต 4 ช่ัวโมง / สัปดาห4   
รหัสวิชา 210รหัสวิชา 21055--22000088    
ช้ัน ช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ((ปวชปวช..))          หมวดวิชา หมวดวิชา ทักษะทักษะวิชาชีพวิชาชีพ  
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ชื่อหน0วย 5 5 5    5 5 25   
1. เสียงและการได�ยินเสียง 4 4 1    1 1 11 6 4 
2. ระบบการทํางานของเครื่องเสียง 3 4 4    3 1 15 3 8 
3. วงจรแหล�งจ�ายกําลัง 4 4 4    3 2 17 2 8 
4. วงจรขยายแรงดันและวงจรกลับเฟส 4 4 2    2 1 13 5 4 
5. วงจรขยายกําลังด�วยทรานซิสเตอร; 4 4 4    4 2 18 1 8 
6. วงจรขยายกําลังด�วยเฟตและไอซี 4 4 4    4 2 18 1 8 
7. วงจรขยายไดเร็กคัปปลิง วงจรลิมิต

เตอร; และวงจรป>อนกลับ 
3 3 2    2 1 11 6 4 

8. โทนคอนโทรลและกราฟฟQก 
อิควาไลเซอร; 

3 4 3    2 2 14 4 6 

9. ปรีแอมปลิฟายเออร;และมิกเซอร; 3 3 3    2 2 13 5 4 
10. เคร่ืองขยายเสยีงโมโนและสเตริโอ 3 3 2    2 1 11 6 4 
11. วงจรข�ายแยกเสยีงทุ�มแหลมและวงจร

ป>องกันลําโพง 
3 3 3    2 2 13 5 4 

12. อุปกรณ;ประกอบเคร่ืองขยายเสียง 2 3 2    2 1 10 7 4 
            
สอบกลางภาค           3 
สอบปลายภาค           3 

รวม 40 43 34    29 18 164  72 
ลําดับความสําคัญ 2 1 3    4 5    

 

  
  



 

กําหนดการสอนกําหนดการสอนรายวิชารายวิชาเครื่องเสียงเครื่องเสียง  
หมวดวิชา หมวดวิชา ทักษะทักษะวิชาชีวิชาชีพ พ           กลุ0ม ทักษะวิชาชีพเฉพาะกลุ0ม ทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
ระดับ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ((ปวชปวช..))      
หน0วยการเรียนรู� หน0วยการเรียนรู� 112 หน0วย 2 หน0วย           จํานวน 72 ช่ัวโมงจํานวน 72 ช่ัวโมง  

 

หน0วยที่ ช่ือหน0วย สาระการเรียนรู� 
จํานวน
ชั่วโมง 

1 เสียงและการได�ยินเสียง  คลื่นเสียง ส�วนประกอบของคลื่นเสียง หน�วยวัด
ความดังเสียง ความดังเสียงและอันตรายของเสียง  

4 

2 ระบบการทํางานของเคร่ือง
เสียง 

 การได�ยินเสียงและการกําเนิดเสียง ระบบเคร่ือง
เสียงไฮไฟ อุปกรณ;ในระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟ 
บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียง คลาสการขยาย
ของวงจรขยายเสียง  

8 

3 วงจรแหล�งจ�ายกําลัง  แหล�งจ�ายกําลัง แหล�งจ�ายกําลังใช�ความถ่ีจาก
ไฟฟ>าท่ีป>อน แหล�งจ�ายกําลังเชิงเส�นมีการปรับระดับ
แรงดันคงท่ีต�อขนาน แหล�งจ�ายกําลังเชิงเส�นมีการ
ปรับระดับแรงดันคงที่ต�ออนุกรม แหล�งจ�ายกําลังใช�
วิธีการสวิตช; วงจรแหล�งจ�ายกําลังแบบต�างๆ  

8 

4 วงจรขยายแรงดันและวงจร
กลับเฟส 

 ระบบการขยายสัญญาณไฟฟ>า วงจรขยายแรงดัน
ด�วยทรานซิสเตอร; วงจรขยายแรงดันด�วยเฟต 
วงจรขยายแรงดันด�วยไอซีออปแอมปV วงจรกลับเฟส
สัญญาณ วงจรขยายแรงดันและวงจรกลับเฟส
สัญญาณแบบต�างๆ  

4 

5 วงจรขยายกําลังด�วย
ทรานซิสเตอร; 

 การขยายสัญญาณเสียง วงจรขยายเสียงแบบพุช 
– พุล วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี วงจร 
ขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL วงจร ขยาย
เสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL วงจรดาร;ลิงตัน 
วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL เพิ่มภาค
ขับกําลัง วงจรขยายเสียงควอซิคอมพลีเมนตารี  

8 

6 วงจรขยายกําลังด�วยเฟตและไอซี  วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL ใช�เฟต 
วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีใช�เฟตเพิ่มภาค ขยาย
ผลต�าง วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL ใช�
เฟต วงจรขยายเสียงด�วยไอซีกําลัง เคร่ืองขยายเสียง
คลาส D วงจรขยายเสียงคลาส D  

8 

พิเศษ สอบกลางภาค   หน�วยที่ 1 – 6  3 
7 วงจรขยายไดเร็กคัปปลิง วงจร

ลิมิตเตอร; และวงจรป>อนกลับ 
 การต�อวงจรขยายเข�าด�วยกัน การต�อวงจรขยาย
เชื่อมต�อโดยตรง วงจรลิมิตเตอร; วงจรป>อนกลับ วงจร
ป>อนกลับแบบลบ  

4 



 

หน0วยที่ ช่ือหน0วย สาระการเรียนรู� 
จํานวน
ชั่วโมง 

8 โทนคอนโทรลและกราฟฟQกอิค
วาไลเซอร; 

 การปรับเสียงและยกระดับความดังเสียง พาสซีฟ
โทนคอนโทรล แอกตีฟโทนคอนโทรล แอกตีฟโทน
คอนโทรลปรับเสียงทุ�มกลางแหลม กราฟฟQกอิควาไล
เซอร;ปรับระดับความถ่ีเสียง วงจรกรองความถ่ีเสียง
หลายความถ่ี วงจรไจเรเตอร; วงจรกราฟฟQกอิควาไลเซ
อร;ชนิด 5 ย�านความถ่ี  

6 

9 ปรีแอมปลิฟายเออร;และมิกเซอร;  ปรีแอมปลิฟายเออร; วงจรปรีแอมปลิฟายเออร;ใช�
ทรานซิสเตอร; วงจรปรีแอมปลิฟายเออร;ใช�เฟต 
วงจรปรีแอมปลิฟายเออร;ใช�ออปแอมปV มิกเซอร; 
มิกเซอร;ใช�ออปแอมปV  

4 

10 เครื่องขยายเสยีงโมโนและสเตรโิอ  เสียงแบบโมโน เสียงแบบสเตริโอ ระบบเสียง
หลายช�องสัญญาณ เครื่องขยายเสียงโมโนและสเตริโอ 
การฟYงเสียงในระบบสเตริโอ ระบบเสียงเซอร;ราวนด; 
เคร่ืองขยายเสียงระบบสเตริโอ  

4 

11 วงจรข�ายแยกเสียงทุ�มแหลมและ
วงจรป>องกันลาํโพง 

 การแยกเสียงลําโพง วงจรข�ายแยกเสียงทุ�มแหลม 
การเลือกค�า L, C มาใช�ในวงจรข�ายแยกเสียงทุ�ม
แหลม วงจรข�ายแยกเสียงทุ�มแหลมแบบ 2 ทาง และ 3 
ทาง วงจรป>องกันลําโพง  

4 

12 อุปกรณ;ประกอบเคร่ืองขยาย
เสียง 

 ลําโพง ไมโครโฟน สายสัญญาณเสียง ปลั๊กแจKค
และหัวต�อ  

4 

พิเศษ สอบปลายภาค   หน�วยที่ 7 – 12  3 
          รวม 72 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. บรรยาย อธิบาย พร�อมสื่อการสอน ร�วมกับการใช�ตําราเรียน  
 2. ให�นักเรียนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น  
 3. จัดกิจกรรมกลุ�ม อภิปราย และนําเสนองานหน�าชั้นเรียน 
 4. สาธิต  
 5.ทดลอง ฝ\กปฏิบัติ  
 

การวัดผลประเมินผล  
 1. ประเมินผลทฤษฎีก�อนเรียน / หลังเรียน โดยใช�แบบทดสอบ 
 2. ประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม และจิตพิสัย จากแบบประเมิน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ / สัมภาษณ; / อภิปราย / ถาม - ตอบ 
 4. ประเมินผลจากแบบฝ\กหัด / รายงาน / การฝ\กปฏิบัติจากใบปฏิบัติงาน  



 

สื่อการสอนและแหล0งเรียนรู� 
 
 สื่อสิ่งพิมพ4 
 1. หนังสือวิชาเคร่ืองเสียง โดย พันธ;ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ;และคณะ  ของสํานักพิมพ;ศูนย;ส�งเสริม

วิชาการ 
 2. ใบปฏิบัติงาน 
 3. วารสาร หนังสือคู�มือ และหนังสือออนไลน; 
 
 
 สื่อโสตทัศน4  
 1. แผ�นภาพ 
 2. แผ�นใส 
 3. VCD และ DVD 
 4. วีดีทัศน;  
 5. อินเทอร;เน็ต 
 6. เพาเวอร; พอยต; 
 
 
 หุ0นจําลองหรือของจริง  
 1. หุ�นจําลอง 
 2. อุปกรณ;ของจริง 
 3. ชุดสาธิต 
 4. ชุดทดลอง 
 
 
 แหล0งการเรียนรู� 
 1. ห�องสมุดต�างๆ 
 2. หน�วยราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 3. รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง 
 4. บริษัทห�างร�านท่ีเก่ียวข�อง 
 
 

เอกสารอ�างอิง 
พันธ;ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ;. ทฤษฎีเครื่องเสียง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ;ศูนย;ส�งเสริมวิชาการ, 2550. 
พันธ;ศักดิ์  พุฒิมานิตพงศ;และคณะ. เคร่ืองเสียง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ;ศูนย;ส�งเสริมวิชาการ, 2556. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู� 

วิชา เคร่ืองเสียง หน0วยที่ 1 
ช่ือหน0วย เสยีงและการได�ยินเสยีง จํานวน 4 ช่ัวโมง 
 

1.  สาระสําคัญ 
 เสียงเปfนพลังงานรูปหนึ่ง  เกิดข้ึนจากแหล�งกําเนิดเสียงที่แตกต�างกันหลายชนิด  มีความถ่ีเสียงต่ําที่
หูมนุษย;รับรู�ได� โดยเกิดจากเสียงไปทําให�อากาศโดยรอบเกิดการสั่น  เคลื่อนที่ไปกระทบกับหูทําให�เกิดการ
ได�ยิน คลื่นเสียงเก่ียวข�องกับส�วนประกอบหลายส�วน ได�แก� รอบคลื่น ความยาวคลื่น ความแรงคลื่น 
ความเร็ว ความถ่ี และเฟส เสียงเปfนพลังงานที่ถูกนําไปใช�ประโยชน;กับการสื่อสารถึงกันของมนุษย; ความดัง
ของเสียงมีทั้งประโยชน;และโทษ เสียงท่ีดังมากเกินไปจะมีอันตรายต�อการได�ยินเสียงของหูมนุษย; ความดัง
ของเสียงที่เกินกว�า 130 dBSPL จะมีผลทําให�หูสูญเสียการได�ยินโดยเฉียบพลัน    
 
 

2.  จุดประสงค4การเรียนรู�  
1. บอกคุณสมบัติของคลื่นเสียงได� 
2. อธิบายส�วนประกอบต�างๆ ของคลื่นเสียงได�  
3. อธิบายหน�วยวัดความดังเสียงแต�ละชนิดได�  
4. บอกถึงความดังเสียงและอันตรายของเสียงได�  

 
 

3.  สมรรถนะการเรียนรู�  
1. บอกคุณสมบัติและส�วนประกอบของคลื่นเสียงอย�างถูกต�องเปfนลําดับ  
2. แสดงวิธีคํานวณหน�วยวัดความดังเสียงแต�ละชนิดอย�างถูกต�องครบถ�วน  
3. ระมัดระวังการรับฟYงเสียงดังเกินกําหนดอย�างรอบครอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

4.  เนื้อหาสาระ 
 

1. คลื่นเสียง  
2. ส�วนประกอบของคลื่นเสียง  
3. หน�วยวัดความดังเสียง  
4. ความดังเสียงและอันตรายของเสียง  

 

 
 



 

5.  กิจกรรมการเรียนรู� 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันนําเข�าสู0บทเรียน 
 1. ชี้แจงคําอธิบายรายวชิา วธิจีัดการเรียนการสอน 
การทํากิจกรรม วิธีการวัดผล หลักเกณฑ;การให�คะแนน การ
ประพฤติปฏิบัติตนเอง เร่ืองจิตพิสัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค;  
 2. อธิบายวิธีปฏิบัติการทดลอง การทํางานกลุ�ม การใช�
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ; การประหยัดวัสดุฝ\ก ความประณีตใน
การทํางาน ความสนใจใฝlรู� การช�วยเหลือกัน การเก็บรักษา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ; และทําความสะอาด  
 3. นําเข�าสู�บทเรียน โดยถามนักเรียนในเร่ืองเสียง 
“เสียงท่ีเราได�ยินกําเนิดข้ึนมาจากแหล�งกําเนิดเสียงอะไรบ�าง”  
 4  นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียนที่ 1     
 
 

 
 

30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพ, เพาเวอร; 
พอยต; แหล�งกําเนิดเสียง
จากธรรมชาติ, แหล�ง 
กําเนิดเสียงจากอุปกรณ;
ต�างๆ 
2. แบบทดสอบก�อนเรียนท่ี 
1      

 
ข้ันปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร�อมอธิบาย ร�วมกับการใช�สื่อเพาเวอร; 
พอยต; ในเรื่อง เสียงและการได�ยินเสียง   
 2. ครูซักถามความเข�าใจในเน้ือหาที่สําคัญตามลาํดับ 
โดยกําหนดผู�ตอบรายบุคคล 
 3. นักเรียนท่ีถูกกําหนดตัว ตอบคําถาม  
 4. ครูสรุปเนื้อหา   
 5. นักเรียนศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียน พร�อม
จดบันทึกส�วนสําคัญไว�ในสมุดจด    
 6. นักเรียนปฏิบัติงานในใบงานที่ 1 เร่ือง การใช�
ออสซิลโลสโคปวัดเฟสคลื่นเสียง  
 
 

 
 

2. ชั่วโมง 
10 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. หนังสือใบงาน 
3. สื่อเพาเวอร; พอยต;   
4. อุปกรณ;ทดลอง   

 



 

 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค; 
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 1  
 4. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานในใบงานท่ี 1  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. แบบทดสอบหลังเรียนท่ี 
1  

 
ข้ันความสําเร็จผล 
 1. นักเรียนเกิดความรู�ความเข�าใจในเรื่อง เสียงและ
การได�ยินเสียง    
 2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู�ในเร่ือง การใช�
ออสซิลโลสโคปวัดเฟสคลื่นเสียง    
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 1 ประสบ
ความสาํเร็จ  
 

-  

 
งานที่มอบหมายหลังการเรียน 
 1. อ�านและสรุปรายละเอียดเนื้อหาท้ังหมดในหน�วยท่ี 
1 ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 2. รายงานเร่ือง อันตรายของเสียงท่ีมีผลต�อการได�ยิน
เสียง ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน  

 
 



 

6.  บันทึกหลังการสอน 
 
 ข�อสรุปหลังการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 ปHญหาที่พบ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 แนวทางแก�ปHญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผู�ทําการสอน  
.........../...................../............. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู� 

วิชา เคร่ืองเสียง หน0วยที่ 2 
ช่ือหน0วย ระบบการทํางานของเครื่องเสยีง จํานวน 8 ช่ัวโมง 
 

1.  สาระสําคัญ 
 หูมนุษย;แต�ละคนจะรับฟYงสัญญาณเสียงได�ไม�เท�ากัน  อายุเปfนส�วนหน่ึงในการทําให�การรับฟYง
สัญญาณเสียงเกิดความแตกต�างกัน โดยปกติหูมนุษย;สามารถรับฟYงเสียงได�ครอบคลุมย�านความถ่ีเสียงท้ัง
ย�านที่ 20 Hz ถึง 20 kHz  จึงต�องผลิตเคร่ืองเสียงข้ึนมาให�ตอบสนองต�อความถ่ีเสียงได�ครอบคลุมทั้งย�าน
ความถ่ีเสียง เคร่ืองเสียงชนิดน้ีถูกเรียกว�าเครื่องเสียงชนิดไฮไฟ 
 เคร่ืองเสียงชนิดไฮไฟเปfนเคร่ืองเสียงชนิดมีความชัดเจนสูง ตอบสนองต�อความถ่ีเสียงได�ครอบคลุมทุก
ย�านความถ่ีเสียง ระบบเครื่องเสียงไฮไฟ ประกอบข้ึนมาจากส�วนประกอบที่สําคัญหลาย ส�วนร�วมกันทํางาน 
ได�แก� เครื่องเล�น DVD เคร่ืองเล�น MP3 และเครื่องรับวิทยุ กราฟฟQกอิควาไลเซอร; เคร่ืองขยายเสียง และ
ลําโพง  
 การขยายสัญญาณเสียงถูกกําหนดไว�เปfนระดับหรือคลาสการขยาย คลาสการขยายสัญญาณเสียง
แบ�งออกได�มากมาย แต�คลาสมาตรฐานที่ถูกนําไปใช�งานอย�างกว�างขวางแบ�งออกได�เปfน 5 คลาส คือ คลาส A, 
คลาส B, คลาส AB, คลาส C และคลาส D      
 
 

2.  จุดประสงค4การเรียนรู� 
1. บอกหลักการได�ยินเสียงและการกําเนิดเสียงได�  
2. อธิบายระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟได� 
3. บอกคุณลักษณะอุปกรณ;ในระบบเครื่องเสียงไฮไฟได�  
4. เขียนบล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงได�  
5. อธิบายคลาสการขยายของวงจรขยายเสียงได�  

 
 

3.  สมรรถนะการเรียนรู�  
1. อธิบายส�วนประกอบของระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟอย�างละเอียดถูกต�อง  
2. เขียนพร�อมอธิบายบล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียงอย�างถูกต�องเปfนลําดับ   
3. เลือกใช�อุปกรณ;ในระบบเครื่องเสียงไฮไฟอย�างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 



 

4.  เนื้อหาสาระ 
1. การได�ยินเสียงและการกําเนิดเสียง  
2. ระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟ  
3. อุปกรณ;ในระบบเครื่องเสียงไฮไฟ  
4. บล็อกไดอะแกรมเครื่องขยายเสียง  
5. คลาสการขยายของวงจรขยายเสียง  

 
 

5.  กิจกรรมการเรียนรู� 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันนําเข�าสู0บทเรียน 
 1. ถามนักเรียนในเรื่องระบบการทํางานของเครื่อง
เสียง “ใครทราบบ�างว�าเคร่ืองเสียงที่นํามาใช�งาน มีอุปกรณ;
อะไรบ�างมาประร�วมกัน”  
 2  นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียนที่ 2     
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพ, เพาเวอร; 
พอยต; รูปอุปกรณ;เคร่ือง
เสียงชนิดต�างๆ  
2. แบบทดสอบก�อนเรียนท่ี 
2      

 
ข้ันปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร�อมอธิบาย ร�วมกับการใช�สื่อเพาเวอร; 
พอยต; ในเรื่อง ระบบการทํางานของเคร่ืองเสียง    
 2. ครูซักถามความเข�าใจในเน้ือหาที่สําคัญตามลาํดับ 
โดยกําหนดผู�ตอบรายบุคคล 
 3. นักเรียนท่ีถูกกําหนดตัว ตอบคําถาม  
 4. ครูสรุปเนื้อหา   
 5. นักเรียนศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียน พร�อม
จดบันทึกส�วนสําคัญไว�ในสมุดจด    
 6. นักเรียนปฏิบัติงานในใบงานที่ 2  
ใบงานที่ 2.1 การหาค�าความต�านทานอินพุตเครื่องขยายเสียง  
ใบงานที่ 2.2 ทดสอบการตอบสนองความถ่ีของเครื่องขยายเสียง  
 

 
 

6 ชั่วโมง 
30 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. หนังสือใบงาน 
3. สื่อเพาเวอร; พอยต;   
4. อุปกรณ;ทดลอง   

 



 

 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค; 
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 2  
 4. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานในใบงานท่ี 2.1 และ 
2.2  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
20 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. แบบทดสอบหลังเรียนท่ี 
2  

 
ข้ันความสําเร็จผล 
 1. นักเรียนเกิดความรู�ความเข�าใจในเรื่อง ระบบการ
ทํางานของเครื่องเสียง    
 2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู�ในเร่ือง การหาค�า
ความต�านทานอินพุตเคร่ืองขยายเสียง และ ทดสอบการตอบสนอง
ความถ่ีของเคร่ืองขยายเสียง    
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 2 ประสบ
ความสาํเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานที่มอบหมายหลังการเรียน 
 1. อ�านและสรุปรายละเอียดเนื้อหาท้ังหมดในหน�วยท่ี 
2 ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 2. รายงานเร่ือง หลักการทํางานของเคร่ืองขยายคลาส 
G ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   

 



 

6.  บันทึกหลังการสอน 
 
 ข�อสรุปหลังการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 ปHญหาที่พบ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 แนวทางแก�ปHญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผู�ทําการสอน  
.........../...................../............. 

 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู� 

วิชา เคร่ืองเสียง หน0วยที่ 3 
ช่ือหน0วย วงจรแหล0งจ0ายกําลัง จํานวน 8 ช่ัวโมง 
 

1.  สาระสําคัญ 
 แหล�งจ�ายกําลังนับได�ว�าเปfนส�วนสําคัญอันดับแรกๆ ในระบบเคร่ืองเสียง เปfนส�วนท่ีทําหน�าที่จ�าย
แรงดันและกระแสไปเลี้ยงระบบการทํางานของเครื่องเสียงทั้งหมด รวมถึงมีผลต�อคุณภาพของเสียงท่ีได�
ออกมา แหล�งจ�ายกําลังท่ีผลิตข้ึนมาใช�งานมีมากมายหลายรูปแบบ หลายค�าแรงดันและกระแสจ�ายออกมาใช�
งาน การเลือกใช�งานจําเปfนต�องเลือกให�เหมาะสมกับวงจรเคร่ืองเสียง 
 หน�าท่ีการทํางานของแหล�งจ�ายกําลัง คือการแปลงแรงดันไฟสลับ (ACV) ให�เปfนแรงดันไฟตรง 
(DCV) แหล�งจ�ายกําลังท่ีผลิตมาใช�งานแบ�งออกได�เปfน 2 แบบ ได�แก� แบบใช�ความถ่ีจากไฟฟ>าที่ป>อน  เปfน
แบบพื้นฐานที่ผลิตมาใช�งานตั้งแต�สมัยเร่ิมแรก โดยใช�ความถ่ีเดิมของแรงดันไฟสลับที่ใช�งาน และแบบท่ีสอง
ใช�วิธีการสวิตช; ทํางานเหมือนเปfนสวิตช;ปQดเปQดวงจร ใช�สร�างสัญญาณพัลส;ผลิตข้ึนมาใหม�ที่สามารถควบคุม
ควากว�างของพัลส;ได� ไปใช�แปลงกลับเปfนแรงดันไฟตรง 
 
 

2.  จุดประสงค4การเรียนรู� 
1. บอกชนิดของแหล�งจ�ายกําลังได�  
2. อธิบายหลักการทํางานแหล�งจ�ายกําลังใช�ความถ่ีจากไฟฟ>าท่ีป>อนได�  
3. บอกลักษณะแหล�งจ�ายกําลงัเชิงเส�นมีการปรับระดับแรงดันคงท่ีต�อขนานได�  
4. บอกลักษณะแหล�งจ�ายกําลงัเชิงเส�นมีการปรับระดับแรงดันคงที่ต�ออนุกรมได�  
5. บอกลักษณะแหล�งจ�ายกําลงัใช�วิธีการสวิตช;ได�  
6. อธิบายการทํางานของวงจรแหล�งจ�ายกําลังแบบต�างๆ ได�  

 
 

3.  สมรรถนะการเรียนรู�  
1. อธิบายหลักการทํางานแหล�งจ�ายกําลังใช�ความถ่ีจากไฟฟ>าที่ป>อนแต�ละชนิดอย�างถูกต�อง 
2. บอกหลักการทํางานแหล�งจ�ายกําลังใช�วิธีการสวิตช;อย�างละเอียดถูกต�อง   
3. นําแหล�งจ�ายกําลังแต�ละชนิดไปใช�งานอย�างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
 



 

4.  เนื้อหาสาระ 
1. แหล�งจ�ายกําลัง  
2. แหล�งจ�ายกําลังใช�ความถ่ีจากไฟฟ>าที่ป>อน  
3. แหล�งจ�ายกําลังเชิงเส�นมีการปรับระดับแรงดันคงที่ต�อขนาน  
4. แหล�งจ�ายกําลังเชิงเส�นมีการปรับระดับแรงดันคงที่ต�ออนุกรม  
5. แหล�งจ�ายกําลังใช�วิธีการสวิตช;  
6. วงจรแหล�งจ�ายกําลังแบบต�างๆ  

 
 

5.  กิจกรรมการเรียนรู� 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันนําเข�าสู0บทเรียน 
 1. นําชุดแหล�งจ�ายกําลังของจริงมาให�ดู  ถามนักเรียน
ว�า“ใครทราบบ�างว�าอุปกรณ;ท่ีเห็นคืออะไร นําไปใช�อะไรได�
บ�าง”  
 2  นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียนที่ 3     
 
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. แหล�งจ�ายกําลังแบบ
ต�างๆ   
2. แบบทดสอบก�อนเรียนท่ี 
3      

 
ข้ันปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร�อมอธิบาย ร�วมกับการใช�สื่อเพาเวอร; 
พอยต; ในเรื่อง วงจรแหล�งจ�ายกําลัง    
 2. ครูซักถามความเข�าใจในเน้ือหาที่สําคัญตามลาํดับ 
โดยกําหนดผู�ตอบรายบุคคล 
 3. นักเรียนท่ีถูกกําหนดตัว ตอบคําถาม  
 4. ครูสรุปเนื้อหา   
 5. นักเรียนศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียน พร�อม
จดบันทึกส�วนสําคัญไว�ในสมุดจด    
 6. นักเรียนปฏิบัติงานในใบงานที่ 3 เร่ือง วงจร
แหล�งจ�ายกําลังและปรับระดับแรงดันคงที่   
 
 

 
 

6 ชั่วโมง 
40 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. หนังสือใบงาน 
3. สื่อเพาเวอร; พอยต;   
4. อุปกรณ;ทดลอง   

 



 

 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค; 
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 3  
 4. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานในใบงานท่ี 3 
 
 

 

 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 

 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. แบบทดสอบหลังเรียนท่ี 
3  

 
ข้ันความสําเร็จผล 
 1. นักเรียนเกิดความรู�ความเข�าใจในเรื่อง วงจร
แหล�งจ�ายกําลัง   
 2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู�ในเร่ือง วงจร
แหล�งจ�ายกําลังและปรับระดับแรงดันคงที่    
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 3 ประสบ
ความสาํเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 

งานที่มอบหมายหลังการเรียน 
 1. อ�านและสรุปรายละเอียดเนื้อหาท้ังหมดในหน�วยท่ี 
3 ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 2. รายงานเร่ือง แหล�งจ�ายกําลังแบบมีการปรับระดับ
แรงดันคงท่ีแบบอ่ืนๆ ที่แตกต�างไปจากที่ได�กล�าวไว� ส�งใน
สัปดาห;ต�อไป  
 
 

 

 
10 นาที 

 

 
1. หนังสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   

 



 

6.  บันทึกหลังการสอน 
 
 ข�อสรุปหลังการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 ปHญหาที่พบ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 แนวทางแก�ปHญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผู�ทําการสอน  
.........../...................../............. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู� 

วิชา เคร่ืองเสียง หน0วยที่ 4 
ช่ือหน0วย วงจรขยายแรงดันและวงจรกลับเฟส จํานวน 4 ช่ัวโมง 
 
 

1.  สาระสําคัญ 
 ความแรงของสัญญาณแสดงไว�ในรูปแรงดัน การนําไปใช�งานจําเปfนต�องขยายให�แรงข้ึนให�ได�ค�า
ความแรงมากพอท่ีจะนําไปใช�งาน วงจรขยายแรงดันจึงเปfนวงจรท่ีสําคัญต�อการทํางาน นอกจากนั้นใน
บางคร้ังการป>อนสัญญาณไปใช�งานเฟสสัญญาณท่ีถูกป>อนเข�ามาจําเปfนต�องมีความถูกต�องเหมาะสมต�อความ
ต�องการใช�งาน 
 การนําแรงดันไฟสลับไปใช�งาน ขนาดความแรงของแรงดันไฟสลับมีความสําคัญต�อการทํางานมาก ทํา
ให�วงจรขยายสัญญาณเข�ามามีบทบาทต�อการทํางาน วงจรขยายสัญญาณสามารถสร�างข้ึนได�ด�วยอุปกรณ;สาร
ก่ึงตัวนําหลายชนิด  เช�น ทรานซิสเตอร; เฟต และไอซีออปแอมปV วงจรสามารถกําหนดอัตราขยายท่ีแตกต�าง
กันได�  นอกจากนั้นการกําหนดเฟสของแรงดันไฟสลับท่ีได�ออกมาก็มีส�วนสําคัญต�อการทํางานของวงจร การ
จัดเฟสแรงดันไฟสลับให�ถูกต�องตามต�องการก็เปfนส�วนสําคัญอีกส�วนหนึ่ง 
 

2.  จุดประสงค4การเรียนรู� 
1. บอกระบบการขยายสัญญาณไฟฟ>าได�  
2. อธิบายวงจรขยายแรงดันด�วยทรานซิสเตอร;ได�  
3. อธิบายวงจรขยายแรงดันด�วยเฟตได�  
4. อธิบายวงจรขยายแรงดันด�วยไอซีออปแอมปVได�  
5. อธิบายวงจรกลับเฟสสัญญาณแต�ละชนิดได�  
6. เขียนวงจรขยายแรงดันและวงจรกลับเฟสสัญญาณแบบต�างๆ ได�  

 

3.  สมรรถนะการเรียนรู�  
1. อธิบายวงจรขยายแรงดันแต�ละชนิดอย�างถูกต�องครบถ�วน   
2. บอกหลักการทํางานของวงจรกลับเฟสสัญญาณแต�ละชนิดอย�างถูกต�องเปfนลําดับ 
3. นําวงจรขยายและวงจรกลับเฟสสัญญาณไปใช�งานได�เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 
 

4.  เนื้อหาสาระ 
1. ระบบการขยายสัญญาณไฟฟ>า  
2. วงจรขยายแรงดันด�วยทรานซิสเตอร;  



 

3. วงจรขยายแรงดันด�วยเฟต  
4. วงจรขยายแรงดันด�วยไอซีออปแอมปV  
5. วงจรกลับเฟสสัญญาณ  
6. วงจรขยายแรงดันและวงจรกลับเฟสสัญญาณแบบต�างๆ  

 
 

5.  กิจกรรมการเรียนรู� 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันนําเข�าสู0บทเรียน 
 1. ถามนักเรียนในเรื่องการขยายสัญญาณเสียง “ใคร
ทราบบ�างว�าอุปกรณ;สารก่ึงตัวนําอะไรบ�างที่สามารถสร�างเปfน
วงจรขยายเสียงได�”   
 2  นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียนที่ 4     
 
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพ, เพาเวอร; 
พอยต; เคร่ืองขยายเสียง
แบบต�างๆ  
2. แบบทดสอบก�อนเรียนท่ี 
4      

 
ข้ันปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร�อมอธิบาย ร�วมกับการใช�สื่อเพาเวอร; 
พอยต; ในเรื่อง วงจรขยายแรงดันและวงจรกลับเฟส    
 2. ครูซักถามความเข�าใจในเน้ือหาที่สําคัญตามลาํดับ 
โดยกําหนดผู�ตอบรายบุคคล 
 3. นักเรียนท่ีถูกกําหนดตัว ตอบคําถาม  
 4. ครูสรุปเนื้อหา   
 5. นักเรียนศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียน พร�อม
จดบันทึกส�วนสําคัญไว�ในสมุดจด    
 6. นักเรียนปฏิบัติงานในใบงานที่ 4  เรื่อง วงจร ขยาย
ผลต�างสัญญาณใช�ทรานซิสเตอร;  
 
 

 
 

2 ชั่วโมง 
40 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. หนังสือใบงาน 
3. สื่อเพาเวอร; พอยต;   
4. อุปกรณ;ทดลอง   

 



 

 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค; 
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 4  
 4. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานในใบงานท่ี 4  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม  
3. แบบทดสอบหลังเรียนท่ี 
4  

 
ข้ันความสําเร็จผล 
 1. นักเรียนเกิดความรู�ความเข�าใจในเรื่อง วงจรขยาย
แรงดันและวงจรกลับเฟส    
 2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู�ในเร่ือง วงจรขยาย
ผลต�างสัญญาณใช�ทรานซิสเตอร;    
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 4 ประสบ
ความสาํเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานที่มอบหมายหลังการเรียน 
 1. อ�านและสรุปรายละเอียดเนื้อหาท้ังหมดในหน�วยท่ี 
4 ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรขยายแรงดันที่แตกต�างจากวงจร
ท่ีกล�าวไว� ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   

 



 

6.  บันทึกหลังการสอน 
 
 ข�อสรุปหลังการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 ปHญหาที่พบ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 แนวทางแก�ปHญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผู�ทําการสอน  
.........../...................../............. 

 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการจัดการเรยีนรู� 

วิชา เคร่ืองเสียง หน0วยที่ 5 
ช่ือหน0วย วงจรขยายกําลังด�วยทรานซิสเตอร4 จํานวน 8 ช่ัวโมง 
 
 

1.  สาระสําคัญ 
 วงจรขยายกําลัง เปfนวงจรขยายเสียงท่ีมีอัตราการขยายสูงท่ีสุด  ทําหน�าที่ขยายสัญญาณเสียงที่
ระดับความดังน�อย  ให�มีระดับความดังเพิ่มมากข้ึนถึงค�าสูงสุด  โดยสัญญาณเสียงท่ีส�งออกเอาต;พุตไม�
ผิดเพี้ยน การจัดวงจรขยายเสียงจัดในลักษณะการขยายสัญญาณเสียงคลาส AB ต�องจัดวงจรขยายออก เปfน
สองซีก  ซีกหน่ึงขยายสัญญาณเสียงช�วงบวก อีกซีกหนึ่งขยายสัญญาณเสียงช�วงลบ ถูกนําไปใช�งานอย�าง
กว�างขวางในเครื่องขยายเสียงท่ัวไป 
 วงจรขยายกําลังมีส�วนประกอบที่สําคัญ 2 ภาค คือ ภาคขับกําลัง และภาคขยายกําลัง ทําหน�าที่
ขยายสัญญาณเสียงให�มีความแรงมากท่ีสุดโดยรูปสัญญาณไม�ผิดเพี้ยน  วงจรขยายกําลังสัญญาณเสียง นิยม
จัดวงจรขยายแบบพุช - พุล จัดวงจรได� 3 ชนิด คือ ชนิดใช�หม�อแปลงที่เอาต;พุต (OT) ชนิดไม�มีหม�อแปลงที่
เอาต;พุต (OTL) และชนิดไม�มีตัวเก็บประจุที่เอาต;พุต (OCL) การเพิ่มกําลังขยายให�วงจร ขยายเสียง นิยมต�อ
วงจรภาคขับกําลังเข�ากับวงจรภาคขยายกําลังด�วยวงจรดาร;ลิงตัน ช�วยเพิ่มอัตราขยายได�มากข้ึนเปfนเท�าตัว 
 

2.  จุดประสงค4การเรียนรู� 
1. บอกส�วนประกอบวงจรขยายสัญญาณเสียงได�  
2. อธิบายชนิดวงจรขยายเสียงแบบพุช – พุลได�  
3. บอกลักษณะวงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีได�  
4. อธิบายการทํางานวงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL ได� 
5. อธิบายการทํางานวงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL ได� 
6. บอกชนิดวงจรดาร;ลิงตันได�  
7. อธิบายการทํางานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL เพิ่มภาคขับกําลังได�  
8. บอกลักษณะวงจรขยายเสียงควอซิคอมพลีเมนตารีได�  

 

3.  สมรรถนะการเรียนรู�  
1. อธิบายการทํางานวงจรขยายเสียงพุช – พุลอย�างถูกต�องเปfนลําดับ  
2. อธิบายการทํางานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีอย�างถูกต�องครบถ�วน  
3. นําวงจรขยายกําลังด�วยทรานซิสเตอร;ไปใช�อย�างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  เนื้อหาสาระ 
1. การขยายสัญญาณเสียง  
2. วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุล  



 

3. วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี  
4. วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL  
5. วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL  
6. วงจรดาร;ลิงตัน  
7. วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL เพิ่มภาคขับกําลัง  
8. วงจรขยายเสียงควอซิคอมพลีเมนตารี  

 

5.  กิจกรรมการเรียนรู� 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 

ข้ันนําเข�าสู0บทเรียน 
 1. นํารูปภาพเคร่ืองขยายเสียงมาให�ดู ถามนักเรียนว�า
“ใครทราบบ�างว�ารูปภาพที่เห็นเปfนภาพอะไร”   
 2  นักเรียนทําแบบทดสอบก�อนเรียนที่ 5     
 

 

 
10 นาที 

 
 

10 นาที 

 

 
1. รูปภาพ, เพาเวอร; 
พอยต; รูปเคร่ืองขยายเสียง
แบบต�างๆ 
2. แบบทดสอบก�อนเรียนท่ี 
5      

 

ข้ันปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร�อมอธิบาย ร�วมกับการใช�สื่อเพาเวอร; 
พอยต; ในเรื่อง วงจรขยายกําลังด�วยทรานซิสเตอร;   
 2. ครูซักถามความเข�าใจในเน้ือหาที่สําคัญตามลาํดับ 
โดยกําหนดผู�ตอบรายบุคคล 
 3. ครูสรุปเนื้อหา   
 4. นักเรียนศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียน พร�อม
จดบันทึกส�วนสําคัญไว�ในสมุดจด    
 5. นักเรียนปฏิบัติงานในใบงานที่ 5  เรื่อง วงจร ขยาย
กําลังใช�ทรานซิสเตอร; 
  

 

 
6 ชั่วโมง 
40 นาที 

 

 
1. หนังสือเรียน  
2. หนังสือใบงาน 
3. สื่อเพาเวอร; พอยต;   
4. อุปกรณ;ทดลอง   

 



 

 

ขั้นตอนการสอน เวลา สื่อและอุปกรณ4 
 
ข้ันประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค; 
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 5  
 4. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานในใบงานท่ี 5 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม   
3. แบบทดสอบหลังเรียนท่ี 
5  

 
ข้ันความสําเร็จผล 
 1. นักเรียนเกิดความรู�ความเข�าใจในเรื่อง วงจรขยาย
กําลังด�วยทรานซิสเตอร;    
 2. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู�ในเร่ือง วงจรขยาย
กําลังด�วยทรานซิสเตอร;   
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนที่ 5 ประสบ
ความสาํเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานที่มอบหมายหลังการเรียน 
 1. อ�านและสรุปรายละเอียดเนื้อหาท้ังหมดในหน�วยท่ี 
5 ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรขยายเสยีงท่ีใช�ทรานซิสเตอร;
แบบอ่ืนๆ ที่ไม�ได�กล�าวไว�ในบทน้ี ส�งในสัปดาห;ต�อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนังสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   

 



 

6.  บันทึกหลังการสอน 
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