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คาํนํา 
แผนการจดัการเรียนรู้รหัสวิชา  2011-2309 วิชาระบบเสียงและระบบภาพ  ผูเ้ขียนไดเ้ขียน

แผนการสอนตาม จุดประสงคร์ายวิชา และมาตราฐานรายวิชาตลอดจนคาํอธิบายรายวิชาตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั.นสูง พุทธศกัราช  2559 ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนไดเ้รียบเรียง
เนื.อหาและใบงานเพื4อเป็นแนวทางในการสอนของอาจารยใ์นสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ ที4ไดท้าํการสอน
รหัสวิชา  2011-2309 วิชาระบบเสียงและระบบภาพ  โดยไดเ้นน้มุ่งสมรรถนะอาชีพเพื4อใหน้กัศึกษานาํ
ความรู้ที4ไดรั้บสามารถนาํไปประกอบอาชีพ     ต่อไปได ้

 
 
 

     มานะพนัธ์  พ่อยนัต ์
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 

 
ชื4อรายวิชาระบบเสียงและระบบภาพ               รหสัวิชา  2011-2309  
ระดบัชั.น  ปวส.                               สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
หน่วยกิต 3 จาํนวน   4  ชั4วโมง       รวม 72 ชั4วโมง 
ภาคเรียนที4 2 ปีการศึกษา 2559 
_______________________________________________________________________ 

จุดประสงค์รายวิชา 

1. เพื4อให้มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื4องวิทยเุครื4องขยายเสียงเครื4องรับโทรทศัน์
และวิดีโอเทป 

2.วดัและทดสอบคุณสมบติัทางไฟฟ้าวงจรเครื4องรับวิทย ุ เครื4องขยายเสียง  เครื4องรับโทรทศัน์ 
3. เพื4อให้มีกิจนิสยัในการคน้ควา้เพิ4มเติม  การทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

มาตรฐานรายวชิา 

มาตรฐาน ที4    1    อธิบายหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยุ  เครื4องขยายเสียง  เครื4องรับ
โทรทศัน์และวิดีโอเทป 
      มาตรฐาน ที4     2    วดัและทดสอบคุณสมบติัทางไฟฟ้าวงจรเครื4องรับวิทย ุ เครื4องขยายเสียง  
เครื4องรับโทรทศัน ์
      มาตรฐาน ที4     3   ประยกุตใ์ชง้านเครื4องรับวิทยุ  เครื4องขยายเสียง  และวิดีโอเทป วีซีดี  ดีวีดี ใน
งานต่างๆได ้

 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติั บล็อกไดอะแกรม  หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยุแบบ  AM,FM และ FM 
MPX  หลกัการทาํงานของเครื4 องขยายเสียง  การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียง  ระบบ
เสียง  และอุปกรณ์ประกอบ  หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ  
หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป วีซีดี  ดีวีดี 

 
 
 

 
       



  
 

หน่วยการสอน 

รหสัวิชา  2011-2309 วิชาระบบเสียงและระบบภาพ 
จาํนวน          I  ชั4วโมง / สปัดาห์ 

หน่วยที8 ชื8อหน่วยการสอน จํานวนชั8วโมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
 

 

บล็อกไดอะแกรมเครื4องรับวิทยแุบบ  AM  
หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM 
บล็อกไดอะแกรมเครื4องรับวิทยแุบบ  FM และ FM MPX 
หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ FM และ FM MPX 
บล็อกไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบต่างๆ 
หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียง 
การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียง 
ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ 
บล็อกไดอะแกรมโทรทศัน์ 
หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ   
บล็อกไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทป 

หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป วีซีดี  ดีวีดี 
                                                                                               รวม 
 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
72 

 

 
 



 

ชื8อเรื8องและงาน   สมรรถนะที8พงึประสงค์  ของแผนการสอน 
 

ชื8อเรื8องและงาน สมรรถนะที8พงึประสงค์ 

1. บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  AM  
 
 
 
M. หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM  
 
 
 
 
 
N. บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  FM และ 
FM MPX  
 
 
4. หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ FM และ 
FM MPX  
 
 
 
 
5. บลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบต่างๆ 
 
 
 
6. หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียง 
 
 

1.1.เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  
AM ได ้
1.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุ
แบบ  AM ได ้
2.1. เพื4อรู้หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยุแบบ  
AM ได ้
2.2. เพื4อเขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  
AM ได ้
2.3. สามารถนาํหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยุ
แบบ  AM ไปใชง้านได ้
3.1.เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  
FM และ FM MPX ได ้
3.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุ
แบบ  FM และ FM MPX ได ้
4.1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ 
FM และ FM MPX ได ้
4.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยุ
แบบ FM และ FM MPX ได ้
4.3. สามารถนาํหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยุ
แบบ FM และ FM MPX ไปใชง้านได ้
5.1. เพื4อใหบ้ลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบ
ต่างๆ ได ้
5.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียง
แบบต่างๆ ได ้
6.1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียงได ้
6.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื4องขยาย
เสียงได ้

 



 

ชื8อเรื8องและงาน สมรรถนะที8พงึประสงค์ 

 
 
7.การวดัและทดสอบคุณสมบัติของเครื4 องขยาย
เสียง 
 
 
 
 
8. ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ 
 
 
 
 
O. บลอ็กไดอะแกรมโทรทศัน ์
 
10. หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการ
ทาํงานของวงจรภาคต่างๆ  
 
 
 
 
11. บลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทป 
 
 
12. หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป  
วีซีดี  ดีวีดี 

6.3. สามารถนาํหลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียง
ไปใชง้านได ้
7.1. เพื4อใหรู้้การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4อง
ขยายเสียงได ้
7.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจการวดัและทดสอบคุณสมบติัของ
เครื4องขยายเสียงได ้
7.3. สามารถนาํการวดัและทดสอบคุณสมบติัของ
เครื4องขยายเสียงไปใชง้านได ้
8.1. เพื4อใหรู้้ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบได ้
8.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ
ได ้
8.3. สามารถนาํระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบไป
ใชง้านได ้
9.1. เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมโทรทศันไ์ด ้
9.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมโทรทศันไ์ด ้
10.1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ 
และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
10.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบ
โทรทศัน์  และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
10.3. สามารถนาํหลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ 
และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ไปใชง้านได ้
11.1. เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทปได ้
11.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทป
ได ้
12.1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4อง
วิดีโอเทปได ้
12.2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานเบื.องตน้ของ
เครื4องวิดีโอเทปได ้
12.3. สามารถนาํหลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4อง
วิดีโอเทปไปใชง้านได ้



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  1 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  1 

ชื8อหน่วย  บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  AM ชั8วโมงรวม  8 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  AM จํานวนชั8วโมง 8 

หัวข้อเรื8องและงาน 
           บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  AM 
สาระสําคัญ 

           บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  AM  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.ภาครับสัญญาณความถี4
วิทยุ ความถี4 530-1605 KHz  2.ภาคขยายสัญญาณความถี4เสียง  3.ภาคแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

          1. เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  AM ได ้
          2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยแุบบ  AM ได ้
เนื.อหา 
          หนงัสือทฤษฎีและปฏิบติั  เครื4องรับวิทย ุAM/FM  ของ ร.ศ. บุญชดั  เนติศกัดิV  
หนา้……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  2 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  2 

ชื8อหน่วย    หลกัการทาํงานของเครื4องรับวทิยแุบบ  AM ชั8วโมงรวม  8 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM จํานวนชั8วโมง 8 

หัวข้อเรื8องและงาน 
             หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM 
สาระสําคัญ 

             ภาครับสัญญาณความถี4วิทยุทาํงานเกี4ยวขอ้งกบัคลื4นความถี4วิทยุไดแ้ก่ สายอากาศ  สายดิน  
ภาคเปลี4ยนความถี4แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  ภาคขยายไอเอฟ  2  ภาค  ภาคดีเทกเตอร์และ AGC  
และภาคขยายสัญญาณความถี4เสียงจะทาํการขยายความถี4เสียงยา่นช่วง  20-20,000 Hz  ประกอบดว้ย
ภาคขยาย AF ที4 1  ภาคขยาย AF ที4 2  และลาํโพง  ส่วนภาคแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าทาํหนา้ที4จ่าย
กาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงใหว้งจรต่างๆ ทาํงานได ้
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

             1. เพื4อรู้หลกัการทาํงานของเครื4 องรับวิทยุแบบ  AM ได ้
             2. เพื4อเขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM ได ้
เนื.อหา 
              หนงัสือทฤษฎีและปฏิบติั  เครื4องรับวิทย ุAM/FM  ของ ร.ศ. บุญชดั  เนติศกัดิV  
หนา้………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  2 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  3 

ชื8อหน่วย    หลกัการทาํงานของเครื4องรับวทิยแุบบ  AM ชั8วโมงรวม  8 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM จํานวนชั8วโมง 8 

หัวข้อเรื8องและงาน 
             หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM 
สาระสําคัญ 

             ภาครับสัญญาณความถี4วิทยุทาํงานเกี4ยวขอ้งกบัคลื4นความถี4วิทยุไดแ้ก่ สายอากาศ  สายดิน  
ภาคเปลี4ยนความถี4แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์  ภาคขยายไอเอฟ  2  ภาค  ภาคดีเทกเตอร์และ AGC  
และภาคขยายสัญญาณความถี4เสียงจะทาํการขยายความถี4เสียงยา่นช่วง  20-20,000 Hz  ประกอบดว้ย
ภาคขยาย AF ที4 1  ภาคขยาย AF ที4 2  และลาํโพง  ส่วนภาคแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าทาํหนา้ที4จ่าย
กาํลงัไฟฟ้ากระแสตรงใหว้งจรต่างๆ ทาํงานได ้
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

             1.สามารถนาํหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ  AM ไปใชง้านได ้
เนื.อหา 
              หนงัสือทฤษฎีและปฏิบติั  เครื4องรับวิทย ุAM/FM  ของ ร.ศ. บุญชดั  เนติศกัดิV  
หนา้………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  3 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  4 

ชื8อหน่วย  บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยแุบบ  FM และ 

FM MPX 
ชั8วโมงรวม  8 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยแุบบ  FM และ FM MPX จํานวนชั8วโมง 8 

หัวข้อเรื8องและงาน 

             บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  FM และ FM MPX 
สาระสําคัญ 

            บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  FM  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.ภาครับสญัญาณความถี4
วิทยุ ความถี4 88-108 MHz  2.ภาคขยายสัญญาณความถี4เสียง  3.ภาคแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า             
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 
            1. เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยุแบบ  FM และ FM MPX ได ้
            2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับวิทยแุบบ  FM และ FM MPX ได ้
เนื.อหา 
            หนงัสือทฤษฎีและปฏิบติั  เครื4องรับวิทย ุAM/FM  ของ ร.ศ. บุญชดั  เนติศกัดิV  
หนา้……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  4 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  5 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานของเครื4องรับวทิยแุบบ FM และ 

FM MPX 
ชั8วโมงรวม  8 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  หลกัการทาํงานของเครื4องรับวทิยแุบบ FM และ FM MPX จํานวนชั8วโมง 8 

หัวข้อเรื8องและงาน 
          หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ FM และ FM MPX 
สาระสําคัญ 

          เสาอากาศเครื4องรับ  FM  ทาํกนา้ที4รับคลื4น  FM  จากสถานีส่งต่างๆ ความถี4  88-108  MHz  
เสาอากาศอาจเป็นการติดตั.งอยูก่บัเครื4องรับหรือเสาอากาศจากภายนอก  
          ภาคฟรอนดเ์อน็ด ์ จะประกอบไปดว้ย การขยาย RF และมิกเซอร์  และ OSC  
         ภาคขยายสัญญาณความถี4  IF จะรับสญัญาณมาจากภาคมิกเซอร์ดว้ยความถี4   10.7 MHz  มาทาํ
การขยายติดต่อกนั  3  ครั. ง 
         ภาค FM ดีเทกเตอร์  ทาํหนา้ที4ตรวจจบัเพื4อแยกสัญญาณเสียงออกจากคลื4น  IF  ของ FM 
ความถี4 10.7 MHz  
         ภาค AFC ทาํหนา้ที4ควบคุมความถี4ของ OSC ใหพ้อดีลอ็คกบัคลื4น RF ตลอดเวลา 
         ภาค  AGC ทาํหนา้ที4ควบคุมการขยายของภาคขยาย  IF ใหค้งที4สมํ4าเสมอกนัทุก ๆ สถานี 
          จากการทาํงานของเครื4องรับวิทย ุ FM  จะมีหลกัการคลา้ยคลึงกบัเครื4องรับระบบ  AM เพราะ
เป็นระบบซูเปอร์เฮเทอร์โรดายน์เช่นกนั 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 
           1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ FM และ FM MPX ได ้
           2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยุแบบ FM และ FM MPX ได ้
เนื.อหา 
            หนงัสือทฤษฎีและปฏิบติั  เครื4องรับวิทย ุAM/FM  ของ ร.ศ. บุญชดั  เนติศกัดิV  
หนา้……………. 
 
 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  4 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  6 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานของเครื4องรับวทิยแุบบ FM และ 

FM MPX 
ชั8วโมงรวม  8 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  หลกัการทาํงานของเครื4องรับวทิยแุบบ FM และ FM MPX จํานวนชั8วโมง 8 

หัวข้อเรื8องและงาน 
          หลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ FM และ FM MPX 
สาระสําคัญ 

          เสาอากาศเครื4องรับ  FM  ทาํกนา้ที4รับคลื4น  FM  จากสถานีส่งต่างๆ ความถี4  88-108  MHz  
เสาอากาศอาจเป็นการติดตั.งอยูก่บัเครื4องรับหรือเสาอากาศจากภายนอก  
          ภาคฟรอนดเ์อน็ด ์ จะประกอบไปดว้ย การขยาย RF และมิกเซอร์  และ OSC  
         ภาคขยายสัญญาณความถี4  IF จะรับสญัญาณมาจากภาคมิกเซอร์ดว้ยความถี4   10.7 MHz  มาทาํ
การขยายติดต่อกนั  3  ครั. ง 
         ภาค FM ดีเทกเตอร์  ทาํหนา้ที4ตรวจจบัเพื4อแยกสัญญาณเสียงออกจากคลื4น  IF  ของ FM 
ความถี4 10.7 MHz  
         ภาค AFC ทาํหนา้ที4ควบคุมความถี4ของ OSC ใหพ้อดีลอ็คกบัคลื4น RF ตลอดเวลา 
         ภาค  AGC ทาํหนา้ที4ควบคุมการขยายของภาคขยาย  IF ใหค้งที4สมํ4าเสมอกนัทุก ๆ สถานี 
          จากการทาํงานของเครื4องรับวิทย ุ FM  จะมีหลกัการคลา้ยคลึงกบัเครื4องรับระบบ  AM เพราะ
เป็นระบบซูเปอร์เฮเทอร์โรดายน์เช่นกนั 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 
           1. สามารถนาํหลกัการทาํงานของเครื4องรับวิทยแุบบ FM และ FM MPX ไปใชง้านได ้
เนื.อหา 
            หนงัสือทฤษฎีและปฏิบติั  เครื4องรับวิทย ุAM/FM  ของ ร.ศ. บุญชดั  เนติศกัดิV  
หนา้……………. 
 
 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  5 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  7 

ชื8อหน่วย  บลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบต่างๆ ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  บลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบต่างๆ จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           บลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบต่างๆ 
 สาระสําคัญ 

            ภาคขยายสัญญาณเสียงความถี4ตํ4าย่าน  AF 20-20,000 Hz โดยทั4วๆ ไปภาคขยาย
สญัญาณเสียงจะประกอบดว้ยส่วนสาํคญัดงันี.  
            _.วงจรควบคุมระดบัสัญญาณอินพุตหรือโวลุ่ม 
            M.วงจรขยาย AF ที4 _ หรือวงจรขบั 
            N.วงจรขยาย AF ที4 M หรือวงจรขยายกาํลงั 
            I.ลาํโพง 
            `.วงจรจ่ายกาํลงัไฟฟ้า            
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

             1. เพื4อใหบ้ลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบต่างๆ ได ้
             2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องขยายเสียงแบบต่างๆ ได ้
เนื.อหา             
             หนงัสือทฤษฎีและปฏิบติั  เครื4องรับวิทย ุAM/ FM ของ ร.ศ. บุญชดั  เนติศกัดิV     
หนา้……………. และเครื4องเสียงภาคทฤษฎี  ของ  ธนภทัร  ภูรีพิทกัษห์นา้……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  6 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  8 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียง ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  หลกัการทาํงานของเครื4 องขยายเสียง จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

             หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียง 
สาระสําคัญ 

             สัญญาณเสียงที�มาเขา้ทางโวลุ่มซึ� งจะเป็นตวัตา้นทานปรับค่าได ้ ใชส้ําหรับเร่งหรือลด
สัญญาณเสียงที�จะเข้าไปในวงจรขับและวงจรขยายกาํลงัเพื�อให้มีแอมพลิจูดสูงขึ-น  เพื�อขับให้
ภาคขยายกาํลงัทาํการขยายให้แอมพลิจูดสูงขึ-นอีก  จนพอที�จะขบัให้กรวยของลาํโพงขบัดนัอากาศ
เปล่งเป็นเสียงออกมาใหหู้เราไดย้ิน 
              วงจรแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าไดแ้ก่แบตเตอรี�   ซึ� งจะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าไปเลี-ยงส่วนต่างๆ ของ
วงจรโดยมีสวิตชเ์ป็นตวัเปิดปิดใหก้ระแสไฟฟ้าเขา้วงจรขยายเสียงหรือไม่ให้เขา้กไ็ด ้
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

              1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียงได ้
              2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียงได ้
เนื.อหา 
               หนงัสือเครื4องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ของ  ธนภทัร  ภูรีพิทกัษ ์ 
หนา้……………. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  6 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  9 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียง ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  หลกัการทาํงานของเครื4 องขยายเสียง จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

             หลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียง 
สาระสําคัญ 

             สัญญาณเสียงที�มาเขา้ทางโวลุ่มซึ� งจะเป็นตวัตา้นทานปรับค่าได ้ ใชส้ําหรับเร่งหรือลด
สัญญาณเสียงที�จะเข้าไปในวงจรขับและวงจรขยายกาํลงัเพื�อให้มีแอมพลิจูดสูงขึ-น  เพื�อขับให้
ภาคขยายกาํลงัทาํการขยายให้แอมพลิจูดสูงขึ-นอีก  จนพอที�จะขบัให้กรวยของลาํโพงขบัดนัอากาศ
เปล่งเป็นเสียงออกมาใหหู้เราไดย้ิน 
              วงจรแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าไดแ้ก่แบตเตอรี�   ซึ� งจะจ่ายแรงดนัไฟฟ้าไปเลี-ยงส่วนต่างๆ ของ
วงจรโดยมีสวิตชเ์ป็นตวัเปิดปิดใหก้ระแสไฟฟ้าเขา้วงจรขยายเสียงหรือไม่ให้เขา้กไ็ด ้
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

              1. สามารถนาํหลกัการทาํงานของเครื4องขยายเสียงไปใชง้านได ้
เนื.อหา 
               หนงัสือเครื4องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ของ  ธนภทัร  ภูรีพิทกัษ ์ 
หนา้……………. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  7 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  10 

ชื8อหน่วย การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยาย

เสียง 
ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียง จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

          การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียง 
สาระสําคัญ 

           เครื4องขยายเสียงเมื4อนาํมาใชง้านจะตอ้งมีการวดัค่าความตา้นทานอินพุต  การวดัหาค่ากาํลงั
เอาตพ์ุต  การวดัค่าผลตอบสนองความถี4  และการทดสอบระบบลาํโพง 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

           1. เพื4อใหรู้้การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียงได ้
           2. เพื4อใหเ้ขา้ใจการวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียงได ้
เนื.อหา 

           หนงัสือเครื4องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ของ  ธนภทัร  ภูรีพิทกัษ ์ 
หนา้……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  7 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  11 

ชื8อหน่วย การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยาย

เสียง 
ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียง จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

          การวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียง 
สาระสําคัญ 

           เครื4องขยายเสียงเมื4อนาํมาใชง้านจะตอ้งมีการวดัค่าความตา้นทานอินพุต  การวดัหาค่ากาํลงั
เอาตพ์ุต  การวดัค่าผลตอบสนองความถี4  และการทดสอบระบบลาํโพง 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

           1. สามารถนาํการวดัและทดสอบคุณสมบติัของเครื4องขยายเสียงไปใชง้านได ้
เนื.อหา 

           หนงัสือเครื4องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ของ  ธนภทัร  ภูรีพิทกัษ ์ 
หนา้……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  8 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  12 

ชื8อหน่วย  ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ จํานวนชั8วโมง  4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

            ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ 
สาระสําคัญ 

             อุปกรณ์ประกอบระบบเสียง  นั.นจะประกอบดว้ย สายสญัญาณ  สายลาํโพง  สายสญัญาณ
ระหว่างเครื4องเสียง  การกาํหนดรายละเอียดของสายสญัญาณ และอุปกรณ์ประเภทปลัaกและแจค็ 
ประเภทขอ้ต่อในระบบเสียง 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

              1. เพื4อใหรู้้ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบได ้
              2. เพื4อใหเ้ขา้ใจระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบได ้
เนื.อหา 

             หนงัสือเครื4องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ของ  ธนภทัร  ภูรีพิทกัษ ์ 
หนา้……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  8 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  13 

ชื8อหน่วย  ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ จํานวนชั8วโมง  4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

            ระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบ 
สาระสําคัญ 

             อุปกรณ์ประกอบระบบเสียง  นั.นจะประกอบดว้ย สายสญัญาณ  สายลาํโพง  สายสญัญาณ
ระหว่างเครื4องเสียง  การกาํหนดรายละเอียดของสายสญัญาณ และอุปกรณ์ประเภทปลัaกและแจค็ 
ประเภทขอ้ต่อในระบบเสียง 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

              1. สามารถนาํระบบเสียง  และอุปกรณ์ประกอบไปใชง้านได ้
เนื.อหา 

             หนงัสือเครื4องเสียงภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ของ  ธนภทัร  ภูรีพิทกัษ ์ 
หนา้……………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  9 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  14 

ชื8อหน่วย  บลอ็กไดอะแกรมโทรทศัน ์ ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  บลอ็กไดอะแกรมโทรทศัน์ จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           บลอ็กไดอะแกรมโทรทศัน ์

สาระสําคัญ 

            บลอ็กไดอะแกรมเครื4องรับโทรทศันป์ระกอบดว้ยภาคต่างๆ คือ วงจรอาร์เอฟแอมป์  
วงจรมิกเซอร์ ,วงจรโลคลัออสซิลเลเตอร์, วงจรขยายสัญญาณความถี4ปานกลาง ,วงจรวีดีโอดีเทก
เตอร์ ,วงจรขยายสัญญาณภาพภาคแรก ,วงจรวีดีโอเอา้ตพุ์ต,วงจรเอจีซี วงจรเอจีซีดีเทกเตอร์ ,วงจร
เอจีซีแอมปลิฟายเออร์,วงจรดีเลย ์เอจีซี ,วงจรซาวด ์ไอเอฟ ,วงจรซาวดดี์เทคเตอร์ ,วงจรออดิโอ   
ไดร้พ ์,วงจรออดิโอเอาตพ์ุต ,วงจรนอ้ยส์แคนเซลเลอร์,วงจรแยกซิงก ์เป็นตน้ 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

            1. เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมโทรทศันไ์ด ้
            2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมโทรทศันไ์ด ้
เนื.อหา 
             หนงัสือปฏิบติั  เครื4องรับโทรทศัน1์ ของ อภิสิทธิV   รัตนอ่์อน  หนา้……………. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  10 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  15 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการ

ทาํงานของวงจรภาคต่างๆ 
ชั8วโมงรวม 4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจร

ภาคต่างๆ 
จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ 
สาระสําคัญ 

RF Amp วงจรอาร์เอฟแอมป์ ทาํหนา้ที4ขยายความถี4สูง ย่าน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทศัน์เพื4อใหส้ัญญาณมีความแรงสูงกวา่นอ้ยส์ประมาณ 50-60 db ก่อนส่งไปเขา้วงจรมิกเซอร์ 

วงจรมิกเซอร์ ทาํหนา้ที4ผสมสญัญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร์เอฟ ของสถานีโทรทศัน์ทุก
ช่องที4ถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร์เอฟแอมป์ แลว้มาผสมกบัความถี4ที4สร้างจากวงจรโลคลั
ออสซิลเลเตอร์ในเครื4อง  เพื4อแยกเอาเฉพาะผลต่างระหว่างความถี4ทั.งสองที4เรียกว่า สญัญาณความถี4
ปานกลาง หรือ ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซึ4 งมีค่าความถี4เดียวกนัหมด ส่งออกไปเขา้
วงจรขยาย ไอเอฟ ตามหลกัการของระบบ Supper Heterodyne)  

วงจรโลคลัออสซิลเลเตอร์(Local  Oscillator) ทาํหนา้ที4สร้างสญัญาณกระแสสลบัความถี4
สูง มีค่าความถี4และแรงดนัคงที4 โดยความถี4ที4สร้างขึ.นจะตอ้งมีค่าความถี4คลื4นพาหะสัญญาณภาพ
ของสถานีที4รับเขา้มาเท่ากบัความถี4 ไอเอฟ ดงัสูตร Fosc = Frf + Fif  Fosc คือความถี4ที4วงจรโลคลั
ออสซิลเลเตอร์สร้าง Frf คือความถี4คลื4นพาหะสัญญาณภาพของช่องที4รับเขา้มาขณะนั.น Fif  คือ
ค่าความถี4ปานกลางของสัญญาณภาพ  ซึ4 งมีค่าเท่ากบั 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR) 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

            1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
            2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
            3. สามารถนาํหลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ไปใช้
งานได ้
เนื.อหา 

             หนงัสือปฏิบติั  เครื4องรับโทรทศัน1์ ของ อภิสิทธิV   รัตนอ่์อน  หนา้……………. 
 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  10 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  16 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการ

ทาํงานของวงจรภาคต่างๆ 
ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจร

ภาคต่างๆ 
จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ 
สาระสําคัญ 

RF Amp วงจรอาร์เอฟแอมป์ ทาํหนา้ที4ขยายความถี4สูง ย่าน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทศัน์เพื4อใหส้ัญญาณมีความแรงสูงกวา่นอ้ยส์ประมาณ 50-60 db ก่อนส่งไปเขา้วงจรมิกเซอร์ 

วงจรมิกเซอร์ ทาํหนา้ที4ผสมสญัญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร์เอฟ ของสถานีโทรทศัน์ทุก
ช่องที4ถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร์เอฟแอมป์ แลว้มาผสมกบัความถี4ที4สร้างจากวงจรโลคลั
ออสซิลเลเตอร์ในเครื4อง  เพื4อแยกเอาเฉพาะผลต่างระหว่างความถี4ทั.งสองที4เรียกว่า สญัญาณความถี4
ปานกลาง หรือ ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซึ4 งมีค่าความถี4เดียวกนัหมด ส่งออกไปเขา้
วงจรขยาย ไอเอฟ ตามหลกัการของระบบ Supper Heterodyne)  

วงจรโลคลัออสซิลเลเตอร์(Local  Oscillator) ทาํหนา้ที4สร้างสญัญาณกระแสสลบัความถี4
สูง มีค่าความถี4และแรงดนัคงที4 โดยความถี4ที4สร้างขึ.นจะตอ้งมีค่าความถี4คลื4นพาหะสัญญาณภาพ
ของสถานีที4รับเขา้มาเท่ากบัความถี4 ไอเอฟ ดงัสูตร Fosc = Frf + Fif  Fosc คือความถี4ที4วงจรโลคลั
ออสซิลเลเตอร์สร้าง Frf คือความถี4คลื4นพาหะสัญญาณภาพของช่องที4รับเขา้มาขณะนั.น Fif  คือ
ค่าความถี4ปานกลางของสัญญาณภาพ  ซึ4 งมีค่าเท่ากบั 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR) 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

            1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
            2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
            3. สามารถนาํหลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ไปใช้
งานได ้
เนื.อหา 

             หนงัสือปฏิบติั  เครื4องรับโทรทศัน1์ ของ อภิสิทธิV   รัตนอ่์อน  หนา้……………. 
 

 



 

 

แผนการสอน หน่วยที8  10 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  17 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการ

ทาํงานของวงจรภาคต่างๆ 
ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจร

ภาคต่างๆ 
จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน์  และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ 
สาระสําคัญ 

RF Amp วงจรอาร์เอฟแอมป์ ทาํหนา้ที4ขยายความถี4สูง ย่าน VHF และ UHF ของสัญญาณ
โทรทศัน์เพื4อใหส้ัญญาณมีความแรงสูงกวา่นอ้ยส์ประมาณ 50-60 db ก่อนส่งไปเขา้วงจรมิกเซอร์ 

วงจรมิกเซอร์ ทาํหนา้ที4ผสมสญัญาณโดยรับเอาสัญญาณ อาร์เอฟ ของสถานีโทรทศัน์ทุก
ช่องที4ถูกขยายโดยวงจรขยาย อาร์เอฟแอมป์ แลว้มาผสมกบัความถี4ที4สร้างจากวงจรโลคลั
ออสซิลเลเตอร์ในเครื4อง  เพื4อแยกเอาเฉพาะผลต่างระหว่างความถี4ทั.งสองที4เรียกว่า สญัญาณความถี4
ปานกลาง หรือ ไอเอฟ (Intermediat Frequency) ซึ4 งมีค่าความถี4เดียวกนัหมด ส่งออกไปเขา้
วงจรขยาย ไอเอฟ ตามหลกัการของระบบ Supper Heterodyne)  

วงจรโลคลัออสซิลเลเตอร์(Local  Oscillator) ทาํหนา้ที4สร้างสญัญาณกระแสสลบัความถี4
สูง มีค่าความถี4และแรงดนัคงที4 โดยความถี4ที4สร้างขึ.นจะตอ้งมีค่าความถี4คลื4นพาหะสัญญาณภาพ
ของสถานีที4รับเขา้มาเท่ากบัความถี4 ไอเอฟ ดงัสูตร Fosc = Frf + Fif  Fosc คือความถี4ที4วงจรโลคลั
ออสซิลเลเตอร์สร้าง Frf คือความถี4คลื4นพาหะสัญญาณภาพของช่องที4รับเขา้มาขณะนั.น Fif  คือ
ค่าความถี4ปานกลางของสัญญาณภาพ  ซึ4 งมีค่าเท่ากบั 38.9 MHz (มาตรฐาน CCIR) 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

            1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
            2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ได ้
            3. สามารถนาํหลกัการทาํงานของระบบโทรทศัน ์ และการทาํงานของวงจรภาคต่างๆ ไปใช้
งานได ้

 
 



 

แผนการสอน หน่วยที8  11 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  18 

ชื8อหน่วย  บลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทป วีซีดี  
ดีวีดี 

ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  บลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทป จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           บลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทป 
สาระสําคัญ 

บลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทปเบื.องตน้จะประกอบไปดว้ยภาคควบคุมแมคคานิคในส่วน
ของมอเตอร์ขบัเนื.อเทป  ภาคเปลี4ยนสัญญาณภาพและเสียง  และภาคขยายสัญญาณภาพและเสียง  
ตลอดจนภาคจ่ายไฟใหก้บัส่วนต่างๆ ของเครื4องวิดีโอเทป 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

           1. เพื4อใหรู้้บลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทปได ้
           2. เพื4อใหเ้ขา้ใจบลอ็กไดอะแกรมเครื4องวิดีโอเทปได ้
เนื.อหา 
           หนงัสือ เครื4องวิดีโอเทป ของ อ.เจน  สงสมพนัธ์ุ   หนา้……………. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการสอน หน่วยที8  12 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  19 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4อง
วิดีโอเทป วีซีดี  ดีวีดี 

ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป 

สาระสําคัญ 

           หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทปจะประกอบดว้ย  ภาคการบนัทึก  สัญญาณภาพ
ขาว-ดาํ  การบนัทึกสญัญาณเสียง  การเพลยเ์บคสญัญาณขาว-ดาํ  การเพลยเ์บคสญัญาณสี 
           ภาคควบคุมการทํางานเช่น  คีย์แมทริก  วงจรป้องกันความปลอดภัย  และการทํางาน
ตามลาํดบัขั.นตอน 
           ระบบเซอร์โว  การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไซลินเดอร์เซอร์โว  และแคบสะแตนเซอร์
โว  การควบคุมเฟส  และวงจรขยายกาํลงัต่างๆ  ของเครื4องวิดีโอ 
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

            1. เพื4อใหรู้้หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทปได ้
            2. เพื4อใหเ้ขา้ใจหลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทปได ้
เนื.อหา 
            หนงัสือ เครื4องวิดีโอเทป ของ ประพนัธ์  พิพฒันสุข   หนา้……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนการสอน หน่วยที8  12 

ชื8อวิชาระบบเสียงและระบบภาพ สอนครั.งที8  20 

ชื8อหน่วย  หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป   

วีซีดี  ดีวีดี 
ชั8วโมงรวม  4 

ชื8อเรื8องหรือชื8องาน  หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป จํานวนชั8วโมง 4 

หัวข้อเรื8องและงาน 

           หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทป 

สาระสําคัญ 

           หลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทปจะประกอบดว้ย  ภาคการบนัทึก  สัญญาณภาพ
ขาว-ดาํ  การบนัทึกสญัญาณเสียง  การเพลยเ์บคสญัญาณขาว-ดาํ  การเพลยเ์บคสญัญาณสี 
           ภาคควบคุมการทํางานเช่น  คีย์แมทริก  วงจรป้องกันความปลอดภัย  และการทํางาน
ตามลาํดบัขั.นตอน 
           ระบบเซอร์โว  การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไซลินเดอร์เซอร์โว  และแคบสะแตนเซอร์
โว  การควบคุมเฟส  และวงจรขยายกาํลงัต่างๆ  ของเครื4องวิดีโอ           
สมรรถนะที8พงึประสงค์ (ความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

            1. สามารถนาํหลกัการทาํงานเบื.องตน้ของเครื4องวิดีโอเทปไปใชง้านได ้
เนื.อหา 
             หนงัสือ เครื4องวิดีโอเทป ของ ประพนัธ์  พิพฒันสุข   หนา้……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


