
 
 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รหัสวิชา 1030 - 5115   วิชา เครื่องเสียง 

 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 
 
 

นายวราวุธ  บัวชุม 
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2559 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม   
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ลกัษณะรายวชิาลกัษณะรายวชิา   
รหัสวชิา รหัสวชิา           11003300  --  55111155    เคร่ืองเสียงเคร่ืองเสียง      ((11--33--44))  

เรียนเรียน  ทฤษฎีทฤษฎี  1 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์   ปฏบิัติ ช่ัวโมง/สัปดาห์   ปฏบิัติ 3 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์   รวม ช่ัวโมง/สัปดาห์   รวม 4 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ช่ัวโมง/สัปดาห์  

หน่วยกติหน่วยกติ    22เเวลาเรียนต่อภาควลาเรียนต่อภาคเรียนเรียน    7722  ช่ัวโมงช่ัวโมง  
 

รายวชิาตามหลกัสูตรและสมรรถนะรายวชิา 
 

จุดประสงค์รายวชิา 
 

1. เขา้ใจการท างานของวงจรภาคต่างๆ ในเคร่ือง
ขยายเสียง 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการประกอบวงจรเคร่ืองขยาย
เสียงแบบต่างๆ  

3. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือวดั และทดสอบ
คุณสมบติัของเคร่ืองขยายเสียง  

4. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต 
รอบคอบ และปลอดภยั     

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองเสียง     
2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่ง และใชง้าน

วงจรเคร่ืองเสียง      
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสัญญาณเสียง บล็อกไดอะแกรมของเคร่ืองขยายเสียง วงจรขยายเสียง
คลาส A, AB, B, C และ D วงจรเพาเวอร์ซพัพลาย วงจรขยายแรงดนัไฟฟ้า และวงจรกลบัเฟส  วงจร ขยาย
ก าลังแบบ OT, OTL, OCL  และวงจรขยายแบบไดเร็กคปัปลิง  วงจรลิมิตเตอร์  วงจรป้อนกลับ โทน
คอนโทรล ปรีแอมปลิฟายเออร์ มิกเซอร์ วงจรเคร่ืองขยายเสียงแบบโมโน สเตริโอ วงจรครอสโอเวอร์เน็ท
เวิร์ค วงจรป้องกนัล าโพง อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองขยายเสียง ล าโพง ไมโครโฟน สายสัญญาณแมตชิงแบบ 
Balance และแบบ Unbalance ปลัก๊ แจ๊ค การประกอบ ทดสอบ และปรับแต่งวงจรเคร่ืองขยายเสียง การใช้
เคร่ืองมือวดัและทดสอบคุณสมบติัของวงจรและอุปกรณ์เคร่ืองเสียง หลกัการบนัทึกเสียงบนแถบเทปและ 
CD หาคุณลกัษณะการตอบสนองความถ่ี ก าลงัวตัต ์ค่าอิมพีแดนซ์และค่าอ่ืนๆ  การต่อเคร่ืองขยายเสียงกบั
ระบบอ่ืนๆ   
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรตารางวเิคราะห์หลกัสูตร  

ช่ือวชิา ช่ือวชิา เคร่ืองเสียงเคร่ืองเสียง    22  หน่วยกติ 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์หน่วยกติ 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์  

รหัสวชิา รหัสวชิา 1030 1030 --  51155115ช้ัน ช้ัน ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ((ปวชปวช..))    หมวดวชิา หมวดวชิา ทักษะทักษะวชิาชีพวชิาชีพ  
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ช่ือหน่วย 5 5 5    5 5 25   
1. เสียงและการไดย้นิเสียง 4 4 1    1 1 11 6 4 
2. ระบบการท างานของเคร่ืองเสียง 3 4 4    3 1 15 3 8 
3. วงจรแหล่งจ่ายก าลงั 4 4 4    3 2 17 2 8 
4. วงจรขยายแรงดนัและวงจรกลบัเฟส 4 4 2    2 1 13 5 4 
5. วงจรขยายก าลงัดว้ยทรานซิสเตอร์ 4 4 4    4 2 18 1 8 
6. วงจรขยายก าลงัดว้ยเฟตและไอซี 4 4 4    4 2 18 1 8 
7. วงจรขยายไดเร็กคปัปลิง วงจรลิมิต

เตอร์ และวงจรป้อนกลบั 
3 3 2    2 1 11 6 4 

8. โทนคอนโทรลและกราฟฟิก 
อิควาไลเซอร์ 

3 4 3    2 2 14 4 6 

9. ปรีแอมปลิฟายเออร์และมิกเซอร์ 3 3 3    2 2 13 5 4 
10. เคร่ืองขยายเสียงโมโนและสเตริโอ 3 3 2    2 1 11 6 4 
11. วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมและวงจร

ป้องกนัล าโพง 
3 3 3    2 2 13 5 4 

12. อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองขยายเสียง 2 3 2    2 1 10 7 4 
            
สอบกลางภาค           3 
สอบปลายภาค           3 

รวม 40 43 34    29 18 164  72 

ล าดับความส าคัญ 2 1 3    4 5    
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ก าหนดการสอนก าหนดการสอนรายวชิารายวชิาเคร่ืองเสียงเคร่ืองเสียง   
หมวดวชิาหมวดวชิา  ทกัษะทกัษะวชิาชีพ วชิาชีพ           กลุ่ม กลุ่ม ทักษะวชิาชีพเทักษะวชิาชีพเฉพาะฉพาะ  

ระดบัระดบั  ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ ((ปวชปวช..))      

หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้  1122  หน่วย หน่วย           จ านวน จ านวน 72 ช่ัวโมง72 ช่ัวโมง  
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วย สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

1 เสียงและการไดย้นิเสียง  คล่ืนเสียง ส่วนประกอบของคล่ืนเสียง หน่วยวดั
ความดงัเสียง ความดงัเสียงและอนัตรายของเสียง  

4 

2 ระบบการท างานของเคร่ือง
เสียง 

 การไดย้นิเสียงและการก าเนิดเสียง ระบบเคร่ือง
เสียงไฮไฟ อุปกรณ์ในระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟ 
บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียง คลาสการขยาย
ของวงจรขยายเสียง  

8 

3 วงจรแหล่งจ่ายก าลงั  แหล่งจ่ายก าลงั แหล่งจ่ายก าลงัใชค้วามถ่ีจาก
ไฟฟ้าท่ีป้อน แหล่งจ่ายก าลงัเชิงเส้นมีการปรับระดบั
แรงดนัคงท่ีต่อขนาน แหล่งจ่ายก าลงัเชิงเส้นมีการ
ปรับระดบัแรงดนัคงท่ีต่ออนุกรม แหล่งจ่ายก าลงัใช้
วธีิการสวติช์ วงจรแหล่งจ่ายก าลงัแบบต่างๆ  

8 

4 วงจรขยายแรงดนัและวงจร
กลบัเฟส 

 ระบบการขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจรขยายแรงดนั
ดว้ยทรานซิสเตอร์ วงจรขยายแรงดนัดว้ยเฟต 
วงจรขยายแรงดนัดว้ยไอซีออปแอมป์ วงจรกลบัเฟส
สัญญาณ วงจรขยายแรงดนัและวงจรกลบัเฟส
สัญญาณแบบต่างๆ  

4 

5 วงจรขยายก าลงัดว้ย
ทรานซิสเตอร์ 

 การขยายสัญญาณเสียง วงจรขยายเสียงแบบพุช – 
พุล วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี วงจร ขยาย
เสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL วงจร ขยายเสียง
แบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL วงจรดาร์ลิงตนั 
วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL เพิ่มภาค
ขบัก าลงั วงจรขยายเสียงควอซิคอมพลีเมนตารี  

8 

6 วงจรขยายก าลงัดว้ยเฟตและไอซี  วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL ใชเ้ฟต 
วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีใชเ้ฟตเพิ่มภาค ขยาย
ผลต่าง วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL ใช้

8 
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หน่วยที่ ช่ือหน่วย สาระการเรียนรู้ 
จ านวน
ช่ัวโมง 

เฟต วงจรขยายเสียงดว้ยไอซีก าลงั เคร่ืองขยายเสียง
คลาส D วงจรขยายเสียงคลาส D  

พิเศษ สอบกลางภาค   หน่วยท่ี 1 – 6  3 
7 วงจรขยายไดเร็กคปัปลิง วงจร

ลิมิตเตอร์ และวงจรป้อนกลบั 
 การต่อวงจรขยายเขา้ดว้ยกนั การต่อวงจรขยาย
เช่ือมต่อโดยตรง วงจรลิมิตเตอร์ วงจรป้อนกลบั 
วงจรป้อนกลบัแบบลบ  

4 

8 โทนคอนโทรลและกราฟฟิก
อิควาไลเซอร์ 

 การปรับเสียงและยกระดบัความดงัเสียง พาสซีฟ
โทนคอนโทรล แอกตีฟโทนคอนโทรล แอกตีฟโทน
คอนโทรลปรับเสียงทุม้กลางแหลม กราฟฟิกอิค
วาไลเซอร์ปรับระดบัความถ่ีเสียง วงจรกรองความถ่ี
เสียงหลายความถ่ี วงจรไจเรเตอร์ วงจรกราฟฟิกอิค
วาไลเซอร์ชนิด 5 ยา่นความถ่ี  

6 

9 ปรีแอมปลิฟายเออร์และมิกเซอร์  ปรีแอมปลิฟายเออร์ วงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใช้
ทรานซิสเตอร์ วงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชเ้ฟต 
วงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชอ้อปแอมป์ มิกเซอร์ 
มิกเซอร์ใชอ้อปแอมป์  

4 

10 เคร่ืองขยายเสียงโมโนและ
สเตริโอ 

 เสียงแบบโมโน เสียงแบบสเตริโอ ระบบเสียง
หลายช่องสัญญาณ เคร่ืองขยายเสียงโมโนและ
สเตริโอ การฟังเสียงในระบบสเตริโอ ระบบเสียง
เซอร์ราวนด ์เคร่ืองขยายเสียงระบบสเตริโอ  

4 

11 วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมและ
วงจรป้องกนัล าโพง 

 การแยกเสียงล าโพง วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลม 
การเลือกค่า L, C มาใชใ้นวงจรข่ายแยกเสียงทุม้
แหลม วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมแบบ 2 ทาง และ 3 
ทาง วงจรป้องกนัล าโพง  

4 

12 อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองขยาย
เสียง 

 ล าโพง ไมโครโฟน สายสัญญาณเสียง ปลัก๊แจค๊
และหวัต่อ  

4 

พิเศษ สอบปลายภาค   หน่วยท่ี 7 – 12  3 
          รวม 72 
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กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 1. บรรยาย อธิบาย พร้อมส่ือการสอน ร่วมกบัการใชต้  าราเรียน  
 2. ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
 3. จดักิจกรรมกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานหนา้ชั้นเรียน 
 4. สาธิต  
 5.ทดลอง ฝึกปฏิบติั  
 
 

การวดัผลประเมินผล  
 1. ประเมินผลทฤษฎีก่อนเรียน / หลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบ 
 2. ประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม และจิตพิสัย จากแบบประเมิน 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ / สัมภาษณ์ / อภิปราย / ถาม - ตอบ 
 4. ประเมินผลจากแบบฝึกหดั / รายงาน / การฝึกปฏิบติัจากใบปฏิบติังาน  
 
 

ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
 

 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 1. หนงัสือวชิาเคร่ืองเสียง โดย พนัธ์ศกัด์ิ พุฒิมานิตพงศแ์ละคณะ  ของส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริม

วชิาการ 
 2. ใบปฏิบติังาน 
 3. วารสาร หนงัสือคู่มือ และหนงัสือออนไลน์ 
 

 ส่ือโสตทศัน์  
 1. แผน่ภาพ 
 2. แผน่ใส 
 3. VCD และ DVD 
 4. วดีีทศัน์  
 5. อินเทอร์เน็ต 
 6. เพาเวอร์ พอยต ์
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 หุ่นจ าลองหรือของจริง  
 1. หุ่นจ าลอง 
 2. อุปกรณ์ของจริง 
 3. ชุดสาธิต 
 4. ชุดทดลอง 
 
 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 1. หอ้งสมุดต่างๆ 
 2. หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. รัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. บริษทัหา้งร้านท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

เอกสารอ้างองิ 
พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ.์ ทฤษฎเีคร่ืองเสียง. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ, 2550. 
พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศแ์ละคณะ. เคร่ืองเสียง. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพศู์นยส่์งเสริมวชิาการ, 2556. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่1 
ช่ือหน่วย เสียงและการได้ยนิเสียง จ านวน 4 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 เสียงเป็นพลงังานรูปหน่ึง  เกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดเสียงท่ีแตกต่างกนัหลายชนิด  มีความถ่ีเสียงต ่าท่ีหู
มนุษยรั์บรู้ได ้โดยเกิดจากเสียงไปท าให้อากาศโดยรอบเกิดการสั่น  เคล่ือนท่ีไปกระทบกบัหูท าใหเ้กิดการได้
ยิน คล่ืนเสียงเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบหลายส่วน ไดแ้ก่ รอบคล่ืน ความยาวคล่ืน ความแรงคล่ืน ความเร็ว 
ความถ่ี และเฟส เสียงเป็นพลงังานท่ีถูกน าไปใชป้ระโยชน์กบัการส่ือสารถึงกนัของมนุษย ์ความดงัของเสียงมี
ทั้งประโยชน์และโทษ เสียงท่ีดงัมากเกินไปจะมีอนัตรายต่อการไดย้ินเสียงของหูมนุษย ์ความดงัของเสียงท่ี
เกินกวา่ 130 dBSPL จะมีผลท าใหหู้สูญเสียการไดย้นิโดยเฉียบพลนั    
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. บอกคุณสมบติัของคล่ืนเสียงได ้
2. อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของคล่ืนเสียงได ้ 
3. อธิบายหน่วยวดัความดงัเสียงแต่ละชนิดได ้ 
4. บอกถึงความดงัเสียงและอนัตรายของเสียงได ้ 
 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. บอกคุณสมบติัและส่วนประกอบของคล่ืนเสียงอยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั  
2. แสดงวธีิค านวณหน่วยวดัความดงัเสียงแต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  
3. ระมดัระวงัการรับฟังเสียงดงัเกินก าหนดอยา่งรอบครอบตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4.  เน้ือหาสาระ 
1. คล่ืนเสียง  
2. ส่วนประกอบของคล่ืนเสียง  
3. หน่วยวดัความดงัเสียง  
4. ความดงัเสียงและอนัตรายของเสียง  
 
 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ช้ีแจงค าอธิบายรายวชิา วธีิจดัการเรียนการสอน 
การท ากิจกรรม วธีิการวดัผล หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน การ
ประพฤติปฏิบติัตนเอง เร่ืองจิตพิสัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
 2. อธิบายวธีิปฏิบติัการทดลอง การท างานกลุ่ม การใช้
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ การประหยดัวสัดุฝึก ความประณีตใน
การท างาน ความสนใจใฝ่รู้ การช่วยเหลือกนั การเก็บรักษา
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และท าความสะอาด  
 3. น าเขา้สู่บทเรียน โดยถามนกัเรียนในเร่ืองเสียง 
“เสียงท่ีเราไดย้นิก าเนิดข้ึนมาจากแหล่งก าเนิดเสียงอะไรบา้ง”  
 4  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 1     
 
 

 
 

30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพ, เพาเวอร์ พอยต ์
แหล่งก าเนิดเสียงจาก
ธรรมชาติ, แหล่ง ก าเนิด
เสียงจากอุปกรณ์ต่างๆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 1      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง เสียงและการไดย้นิเสียง   
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 1 เร่ือง การใช้
ออสซิลโลสโคปวดัเฟสคล่ืนเสียง  
 
 

 
 

2. ชัว่โมง 
10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 1  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 1  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

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

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง เสียงและ
การไดย้นิเสียง    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง การใช้
ออสซิลโลสโคปวดัเฟสคล่ืนเสียง    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 1 ประสบ
ความส าเร็จ  
 

-  

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 1 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง อนัตรายของเสียงท่ีมีผลต่อการไดย้นิ
เสียง ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน  
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่2 
ช่ือหน่วย ระบบการท างานของเคร่ืองเสียง จ านวน 8 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 หูมนุษยแ์ต่ละคนจะรับฟังสัญญาณเสียงได้ไม่เท่ากนั  อายุเป็นส่วนหน่ึงในการท าให้การรับฟัง
สัญญาณเสียงเกิดความแตกต่างกนั โดยปกติหูมนุษยส์ามารถรับฟังเสียงไดค้รอบคลุมยา่นความถ่ีเสียงทั้งยา่น
ท่ี 20 Hz ถึง 20 kHz  จึงตอ้งผลิตเคร่ืองเสียงข้ึนมาให้ตอบสนองต่อความถ่ีเสียงไดค้รอบคลุมทั้งย่านความถ่ี
เสียง เคร่ืองเสียงชนิดน้ีถูกเรียกวา่เคร่ืองเสียงชนิดไฮไฟ 
 เคร่ืองเสียงชนิดไฮไฟเป็นเคร่ืองเสียงชนิดมีความชดัเจนสูง ตอบสนองต่อความถ่ีเสียงไดค้รอบคลุมทุก
ยา่นความถ่ีเสียง ระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟ ประกอบข้ึนมาจากส่วนประกอบท่ีส าคญัหลาย ส่วนร่วมกนัท างาน 
ได้แก่ เคร่ืองเล่น DVD เคร่ืองเล่น MP3 และเคร่ืองรับวิทยุ กราฟฟิกอิควาไลเซอร์ เคร่ืองขยายเสียง และ
ล าโพง  
 การขยายสัญญาณเสียงถูกก าหนดไวเ้ป็นระดบัหรือคลาสการขยาย คลาสการขยายสัญญาณเสียงแบ่ง
ออกไดม้ากมาย แต่คลาสมาตรฐานท่ีถูกน าไปใชง้านอยา่งกวา้งขวางแบ่งออกไดเ้ป็น 5 คลาส คือ คลาส A, คลาส 
B, คลาส AB, คลาส C และคลาส D      
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกหลกัการไดย้นิเสียงและการก าเนิดเสียงได ้ 
2. อธิบายระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟได ้
3. บอกคุณลกัษณะอุปกรณ์ในระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟได ้ 
4. เขียนบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียงได ้ 
5. อธิบายคลาสการขยายของวงจรขยายเสียงได ้ 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. อธิบายส่วนประกอบของระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟอยา่งละเอียดถูกตอ้ง  
2. เขียนพร้อมอธิบายบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียงอยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั   
3. เลือกใชอุ้ปกรณ์ในระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟอยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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4.  เน้ือหาสาระ 
1. การไดย้นิเสียงและการก าเนิดเสียง  
2. ระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟ  
3. อุปกรณ์ในระบบเคร่ืองเสียงไฮไฟ  
4. บล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียง  
5. คลาสการขยายของวงจรขยายเสียง  

 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ถามนกัเรียนในเร่ืองระบบการท างานของเคร่ือง
เสียง “ใครทราบบา้งวา่เคร่ืองเสียงท่ีน ามาใชง้าน มีอุปกรณ์
อะไรบา้งมาประร่วมกนั”  
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 2     
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพ, เพาเวอร์ พอยต ์
รูปอุปกรณ์เคร่ืองเสียง
ชนิดต่างๆ  
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 2      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง ระบบการท างานของเคร่ืองเสียง    
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 2  
ใบงานท่ี 2.1 การหาค่าความตา้นทานอินพุตเคร่ืองขยายเสียง  
ใบงานท่ี 2.2 ทดสอบการตอบสนองความถ่ีของเคร่ืองขยายเสียง  
 

 
 

6 ชัว่โมง 
30 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 2  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 2.1 และ 
2.2  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
20 นาที 

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

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ระบบการ
ท างานของเคร่ืองเสียง    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง การหาค่า
ความตา้นทานอินพุตเคร่ืองขยายเสียง และ ทดสอบการ
ตอบสนองความถ่ีของเคร่ืองขยายเสียง    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 2 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 2 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง หลกัการท างานของเคร่ืองขยายคลาส 
G ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่3 
ช่ือหน่วย วงจรแหล่งจ่ายก าลงั จ านวน 8 ช่ัวโมง 

 

1.  สาระส าคญั 
 แหล่งจ่ายก าลงันับได้ว่าเป็นส่วนส าคญัอนัดับแรกๆ ในระบบเคร่ืองเสียง เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีจ่าย
แรงดนัและกระแสไปเล้ียงระบบการท างานของเคร่ืองเสียงทั้งหมด รวมถึงมีผลต่อคุณภาพของเสียงท่ีได้
ออกมา แหล่งจ่ายก าลงัท่ีผลิตข้ึนมาใชง้านมีมากมายหลายรูปแบบ หลายค่าแรงดนัและกระแสจ่ายออกมาใชง้าน 
การเลือกใชง้านจ าเป็นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัวงจรเคร่ืองเสียง 
 หน้าท่ีการท างานของแหล่งจ่ายก าลัง คือการแปลงแรงดันไฟสลับ (ACV) ให้เป็นแรงดันไฟตรง 
(DCV) แหล่งจ่ายก าลงัท่ีผลิตมาใช้งานแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบใช้ความถ่ีจากไฟฟ้าท่ีป้อน  เป็น
แบบพื้นฐานท่ีผลิตมาใช้งานตั้งแต่สมยัเร่ิมแรก โดยใช้ความถ่ีเดิมของแรงดนัไฟสลบัท่ีใช้งาน และแบบท่ี
สองใช้วิธีการสวิตช์ ท างานเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดวงจร ใช้สร้างสัญญาณพลัส์ผลิตข้ึนมาใหม่ท่ีสามารถ
ควบคุมควากวา้งของพลัส์ได ้ไปใชแ้ปลงกลบัเป็นแรงดนัไฟตรง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกชนิดของแหล่งจ่ายก าลงัได ้ 
2. อธิบายหลกัการท างานแหล่งจ่ายก าลงัใชค้วามถ่ีจากไฟฟ้าท่ีป้อนได ้ 
3. บอกลกัษณะแหล่งจ่ายก าลงัเชิงเส้นมีการปรับระดบัแรงดนัคงท่ีต่อขนานได ้ 
4. บอกลกัษณะแหล่งจ่ายก าลงัเชิงเส้นมีการปรับระดบัแรงดนัคงท่ีต่ออนุกรมได ้ 
5. บอกลกัษณะแหล่งจ่ายก าลงัใชว้ธีิการสวติช์ได ้ 
6. อธิบายการท างานของวงจรแหล่งจ่ายก าลงัแบบต่างๆ ได ้ 

 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. อธิบายหลกัการท างานแหล่งจ่ายก าลงัใชค้วามถ่ีจากไฟฟ้าท่ีป้อนแต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้ง 
2. บอกหลกัการท างานแหล่งจ่ายก าลงัใชว้ธีิการสวติช์อยา่งละเอียดถูกตอ้ง   
3. น าแหล่งจ่ายก าลงัแต่ละชนิดไปใชง้านอยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  เน้ือหาสาระ 
1. แหล่งจ่ายก าลงั  
2. แหล่งจ่ายก าลงัใชค้วามถ่ีจากไฟฟ้าท่ีป้อน  
3. แหล่งจ่ายก าลงัเชิงเส้นมีการปรับระดบัแรงดนัคงท่ีต่อขนาน  
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4. แหล่งจ่ายก าลงัเชิงเส้นมีการปรับระดบัแรงดนัคงท่ีต่ออนุกรม  
5. แหล่งจ่ายก าลงัใชว้ธีิการสวติช์  
6. วงจรแหล่งจ่ายก าลงัแบบต่างๆ  

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น าชุดแหล่งจ่ายก าลงัของจริงมาใหดู้  ถามนกัเรียน
วา่“ใครทราบบา้งวา่อุปกรณ์ท่ีเห็นคืออะไร น าไปใชอ้ะไรได้
บา้ง”  
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 3     
 
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. แหล่งจ่ายก าลงัแบบ
ต่างๆ   
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 3      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง วงจรแหล่งจ่ายก าลงั    
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 3 เร่ือง วงจร
แหล่งจ่ายก าลงัและปรับระดบัแรงดนัคงท่ี   
 
 

 
 

6 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 3  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 3 
 
 

 

 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 

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

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง วงจร
แหล่งจ่ายก าลงั   
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจร
แหล่งจ่ายก าลงัและปรับระดบัแรงดนัคงท่ี    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 3 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 

งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 3 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง แหล่งจ่ายก าลงัแบบมีการปรับระดบั
แรงดนัคงท่ีแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างไปจากท่ีไดก้ล่าวไว ้ส่งใน
สัปดาห์ต่อไป  
 
 

 

 
10 นาที 

 

 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่4 
ช่ือหน่วย วงจรขยายแรงดนัและวงจรกลบัเฟส จ านวน 4 ช่ัวโมง 

 

1.  สาระส าคญั 
 ความแรงของสัญญาณแสดงไวใ้นรูปแรงดนั การน าไปใช้งานจ าเป็นตอ้งขยายให้แรงข้ึนให้ไดค้่า
ความแรงมากพอท่ีจะน าไปใช้งาน วงจรขยายแรงดนัจึงเป็นวงจรท่ีส าคญัต่อการท างาน นอกจากนั้นใน
บางคร้ังการป้อนสัญญาณไปใชง้านเฟสสัญญาณท่ีถูกป้อนเขา้มาจ าเป็นตอ้งมีความถูกตอ้งเหมาะสมต่อความ
ตอ้งการใชง้าน 
 การน าแรงดนัไฟสลบัไปใช้งาน ขนาดความแรงของแรงดนัไฟสลบัมีความส าคญัต่อการท างานมาก ท า
ให้วงจรขยายสัญญาณเขา้มามีบทบาทต่อการท างาน วงจรขยายสัญญาณสามารถสร้างข้ึนไดด้ว้ยอุปกรณ์สารก่ึง
ตวัน าหลายชนิด  เช่น ทรานซิสเตอร์ เฟต และไอซีออปแอมป์ วงจรสามารถก าหนดอตัราขยายท่ีแตกต่างกนั
ได ้ นอกจากนั้นการก าหนดเฟสของแรงดนัไฟสลบัท่ีไดอ้อกมาก็มีส่วนส าคญัต่อการท างานของวงจร การจดั
เฟสแรงดนัไฟสลบัใหถู้กตอ้งตามตอ้งการก็เป็นส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึง 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกระบบการขยายสัญญาณไฟฟ้าได ้ 
2. อธิบายวงจรขยายแรงดนัดว้ยทรานซิสเตอร์ได ้ 
3. อธิบายวงจรขยายแรงดนัดว้ยเฟตได ้ 
4. อธิบายวงจรขยายแรงดนัดว้ยไอซีออปแอมป์ได ้ 
5. อธิบายวงจรกลบัเฟสสัญญาณแต่ละชนิดได ้ 
6. เขียนวงจรขยายแรงดนัและวงจรกลบัเฟสสัญญาณแบบต่างๆ ได ้ 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. อธิบายวงจรขยายแรงดนัแต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้งครบถว้น   
2. บอกหลกัการท างานของวงจรกลบัเฟสสัญญาณแต่ละชนิดอยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั 
3. น าวงจรขยายและวงจรกลบัเฟสสัญญาณไปใชง้านไดเ้หมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
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4.  เน้ือหาสาระ 
1. ระบบการขยายสัญญาณไฟฟ้า  
2. วงจรขยายแรงดนัดว้ยทรานซิสเตอร์  
3. วงจรขยายแรงดนัดว้ยเฟต  
4. วงจรขยายแรงดนัดว้ยไอซีออปแอมป์  
5. วงจรกลบัเฟสสัญญาณ  
6. วงจรขยายแรงดนัและวงจรกลบัเฟสสัญญาณแบบต่างๆ  

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ถามนกัเรียนในเร่ืองการขยายสัญญาณเสียง “ใคร
ทราบบา้งวา่อุปกรณ์สารก่ึงตวัน าอะไรบา้งท่ีสามารถสร้าง
เป็นวงจรขยายเสียงได”้   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 4     
 
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพ, เพาเวอร์ พอยต ์
เคร่ืองขยายเสียงแบบต่างๆ  
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 4      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง วงจรขยายแรงดนัและวงจรกลบัเฟส    
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 4  เร่ือง วงจร ขยาย
ผลต่างสญัญาณใชท้รานซิสเตอร์  
 

 
 

2 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 4  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 4  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

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

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง วงจรขยาย
แรงดนัและวงจรกลบัเฟส    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรขยาย
ผลต่างสญัญาณใชท้รานซิสเตอร์    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 4 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 4 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรขยายแรงดนัท่ีแตกต่างจากวงจร
ท่ีกล่าวไว ้ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่5 
ช่ือหน่วย วงจรขยายก าลงัด้วยทรานซิสเตอร์ จ านวน 8 ช่ัวโมง 

 
 

1.  สาระส าคญั 
 วงจรขยายก าลงั เป็นวงจรขยายเสียงท่ีมีอตัราการขยายสูงท่ีสุด  ท าหนา้ท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีระดบั
ความดงันอ้ย  ให้มีระดบัความดงัเพิ่มมากข้ึนถึงค่าสูงสุด  โดยสัญญาณเสียงท่ีส่งออกเอาตพ์ุตไม่ผิดเพี้ยน การ
จดัวงจรขยายเสียงจดัในลกัษณะการขยายสัญญาณเสียงคลาส AB ตอ้งจดัวงจรขยายออก เป็นสองซีก  ซีก
หน่ึงขยายสัญญาณเสียงช่วงบวก อีกซีกหน่ึงขยายสัญญาณเสียงช่วงลบ ถูกน าไปใช้งานอยา่งกวา้งขวางใน
เคร่ืองขยายเสียงทัว่ไป 
 วงจรขยายก าลงัมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ภาค คือ ภาคขบัก าลงั และภาคขยายก าลงั ท าหน้าท่ีขยาย
สัญญาณเสียงให้มีความแรงมากท่ีสุดโดยรูปสัญญาณไม่ผิดเพี้ ยน  วงจรขยายก าลงัสัญญาณเสียง นิยมจดั
วงจรขยายแบบพุช - พุล จดัวงจรได้ 3 ชนิด คือ ชนิดใช้หมอ้แปลงท่ีเอาต์พุต (OT) ชนิดไม่มีหมอ้แปลงท่ี
เอาต์พุต (OTL) และชนิดไม่มีตวัเก็บประจุท่ีเอาต์พุต (OCL) การเพิ่มก าลงัขยายให้วงจร ขยายเสียง นิยมต่อ
วงจรภาคขบัก าลงัเขา้กบัวงจรภาคขยายก าลงัดว้ยวงจรดาร์ลิงตนั ช่วยเพิ่มอตัราขยายไดม้ากข้ึนเป็นเท่าตวั 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกส่วนประกอบวงจรขยายสัญญาณเสียงได ้ 
2. อธิบายชนิดวงจรขยายเสียงแบบพุช – พุลได ้ 
3. บอกลกัษณะวงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีได ้ 
4. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL ได ้
5. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL ได ้
6. บอกชนิดวงจรดาร์ลิงตนัได ้ 
7. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL เพิ่มภาคขบัก าลงัได ้ 
8. บอกลกัษณะวงจรขยายเสียงควอซิคอมพลีเมนตารีได ้ 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงพุช – พุลอยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั  
2. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  
3. น าวงจรขยายก าลงัดว้ยทรานซิสเตอร์ไปใชอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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4.  เน้ือหาสาระ 
1. การขยายสัญญาณเสียง  
2. วงจรขยายเสียงแบบพุช – พุล  
3. วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี  
4. วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OTL  
5. วงจรขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารีชนิด OCL  
6. วงจรดาร์ลิงตนั  
7. วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL เพิ่มภาคขบัก าลงั  
8. วงจรขยายเสียงควอซิคอมพลีเมนตารี  

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น ารูปภาพเคร่ืองขยายเสียงมาใหดู้ ถามนกัเรียนวา่
“ใครทราบบา้งวา่รูปภาพท่ีเห็นเป็นภาพอะไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 5     
 

 

 
10 นาที 

 
 

10 นาที 

 

 
1. รูปภาพ, เพาเวอร์ พอยต ์
รูปเคร่ืองขยายเสียงแบบ
ต่างๆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 5      

 

ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง วงจรขยายก าลงัดว้ยทรานซิสเตอร์   
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. ครูสรุปเน้ือหา   
 4. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 5. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 5  เร่ือง วงจร ขยาย
ก าลงัใชท้รานซิสเตอร์  

 

 
6 ชัว่โมง 
40 นาที 

 

 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 5  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 5 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

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

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง วงจรขยาย
ก าลงัดว้ยทรานซิสเตอร์    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรขยาย
ก าลงัดว้ยทรานซิสเตอร์   
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 5 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 5 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรขยายเสียงท่ีใชท้รานซิสเตอร์
แบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นบทน้ี ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่6 
ช่ือหน่วย วงจรขยายก าลงัด้วยเฟตและไอซี จ านวน 8 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 เฟตและไอซีถือเป็นอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าท่ีถูกน ามาใชง้านแพร่หลายเช่นเดียวกนั การออกแบบวงจร
ใช้งานมีความแตกต่างกนัไป รวม ถึงคุณสมบติัของวงจรและการท างานแตกต่างไปดว้ย แต่ส่ิงท่ีไดอ้อกมา
เหมือนกนัคือ ไดส้ัญญาณเสียงท่ีส่งออกเอาตพ์ุตมีความดงัเพิ่มข้ึน และมีความชดัเจนไม่ผดิเพี้ยนเหมือนกนั 
 เฟตและไอซีเป็นสารก่ึงตวัน าอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้งานในวงจรเคร่ืองขยายเสียง  เพราะด้วย
คุณสมบติัท่ีดีหลายประการของเฟตและไอซี ท าให้เคร่ืองขยายเสียงท่ีผลิตข้ึนมาใช้งานในปัจจุบนัมีวงจร
ท างานมาจากเฟตและไอซีเป็นจ านวนมากข้ึน นอกจากนั้นวงจรขยายเสียงคลาส D เร่ิมเป็นท่ีนิยมใชง้านมาก
ข้ึนทุกขณะ วงจรท างานภายในเคร่ืองขยายเสียงคลาส D ได้ถูกผลิตข้ึนมาจากเฟตและไอซีเช่นเดียวกนั ท าให้
บริษทัผูผ้ลิตเฟตและไอซีไดพ้ฒันาอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าประเภทน้ีออกมาใช้งานเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เป็นผลดีต่อผูน้ าไปใชง้านมีตวัเลือกในการใชง้านมากข้ึน 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL ใชเ้ฟตได ้ 
2. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีใชเ้ฟตเพิ่มภาคขยายผลต่างได ้ 
3. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL ใชเ้ฟตได ้ 
4. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงดว้ยไอซีก าลงัได ้ 
5. อธิบายหลกัการท างานเคร่ืองขยายเสียงคลาส D ได ้
6. เขียนวงจรขยายเสียงคลาส D ได ้

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. อธิบายการท างานวงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีใชเ้ฟตอยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั   
2. อธิบายหลกัการท างานวงจรขยายเสียงดว้ยไอซีก าลงัอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 
3. น าวงจรขยายก าลงัดว้ยเฟตและไอซีไปใชง้านอยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.  เน้ือหาสาระ 
1. วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OTL ใชเ้ฟต  
2. วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีใชเ้ฟตเพิ่มภาค ขยายผลต่าง  
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3. วงจรขยายเสียงคอมพลีเมนตารีชนิด OCL ใชเ้ฟต  
4. วงจรขยายเสียงดว้ยไอซีก าลงั  
5. เคร่ืองขยายเสียงคลาส D  
6. วงจรขยายเสียงคลาส D  

 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น ารูปภาพวงจรขยายเสียงดว้ยเฟตและไอซีมาใหดู้ 
ถามนกัเรียนวา่“ใครทราบบา้งวา่รูปภาพท่ีเห็นคือวงจรอะไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 6     
 
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพ, เพาเวอร์ พอยต ์
รูปภาพวงจรขยายเสียงดว้ย
เฟตและไอซี 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 6      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง วงจรขยายก าลงัดว้ยเฟตและไอซี    
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 6  เร่ือง วงจรขยาย
ก าลงัใชไ้อซี 
 
 

 
 

6 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   

 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 

ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. ประเมินจิตพิสัย   
 4. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 6  
 5. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 6  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม   
3. แบบประเมินจิตพิสัย   
4. แบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 
6  

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง วงจรขยาย
ก าลงัดว้ยเฟตและไอซี       
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรขยาย
ก าลงัใชไ้อซี    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 6 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 6 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรขยายเสียงคลาส D ท่ีใชไ้อซี
เบอร์ต่างๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นบทน้ี ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่7 
ช่ือหน่วย วงจรขยายไดเร็กคปัปลงิ วงจรลมิิตเตอร์ และ

วงจรป้อนกลบั 
จ านวน 4 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 การต่อวงจรขยายเขา้ดว้ยกนัหลายตอนจะช่วยในการเพิ่มอตัราขยายได ้ส่ิงส าคญัของวงจรขยายคือ
จะตอ้งจ ากดัอตัราขยายให้มีขนาดท่ีเหมาะสม มีเฟสสัญญาณจ่ายออกถูกตอ้ง และไม่เกิดความผิดเพี้ยน วงจรท่ีมี
ส่วนช่วยให้เกิดผลดังกล่าว ได้แก่ วงจรเช่ือมต่อโดยตรงช่วยให้วงจรเกิดการตอบสนองต่อความถ่ีได้ดีทุก
ความถ่ีท่ีผา่นเขา้มา วงจรจ ากดัสัญญาณท าหนา้ท่ีจ  ากดัหรือก าหนดขนาดความแรงของสัญญาณท่ีส่งผ่านเขา้
มา ให้มีขนาดความแรงไม่เกินค่าตามก าหนด ช่วยป้องกันสัญญาณเกินความต้องการชั่วขณะขนาดใหญ่
ป้อนเขา้มา และวงจรป้อนกลบัท าหนา้ท่ีป้อนสัญญาณจากการส่งออกเอาตพ์ุตยอ้นกลบัมาเขา้อินพุต ไปผสม
กบัสัญญาณอินพุตท่ีจ่ายเขา้มา  ส่งผลต่อระบบการท างานของวงจรเปล่ียนแปลงไป ช่วยควบคุมให้เกิดการ
ท างานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกหลกัการต่อวงจรขยายเขา้ดว้ยกนัได ้ 
2. บอกลกัษณะการต่อวงจรขยายเช่ือมต่อโดยตรงได ้ 
3. อธิบายการท างานวงจรลิมิตเตอร์ได ้ 
4. บอกลกัษณะวงจรป้อนกลบัได ้ 
5. อธิบายการท างานวงจรป้อนกลบัแบบลบได ้ 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. น าวงจรขยายเช่ือมต่อโดยตรงไปใชง้านอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์   
2. อธิบายการท างานวงจรลิมิตเตอร์อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
3. จดัวงจรป้อนกลบัแบบลบไปใชง้านอยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  เน้ือหาสาระ 
1. การต่อวงจรขยายเขา้ดว้ยกนั  
2. การต่อวงจรขยายเช่ือมต่อโดยตรง  
3. วงจรลิมิตเตอร์  
4. วงจรป้อนกลบั  
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5. วงจรป้อนกลบัแบบลบ  
 
 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น ารูปวงจรต่อแบบคาสเคดมาใหดู้ ถามนกัเรียนวา่
“ใครทราบบา้งวงจรท่ีเห็นน้ีคือวงจรอะไร มีความส าคญัใน
การใชง้านอยา่งไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 7     
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. วงจรต่อแบบคาสเคด 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 7      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง วงจรขยายไดเร็กคปัปลิง วงจรลิมิตเตอร์ และ
วงจรป้อนกลบั   
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 7 เร่ืองวงจรขยาย
ป้อนกลบัแบบลบ  
 

 
 

2 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 7  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 7  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. แบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 
7  

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง วงจรขยาย
ไดเร็กคปัปลิง วงจรลิมิตเตอร์ และวงจรป้อนกลบั    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรขยาย
ป้อนกลบัแบบลบ    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 7 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 7 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรป้อนกลบัแบบลบท่ีมีการต่อ
วงจรแตกต่างไปจากท่ีกล่าวไว ้ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ปัญหาทีพ่บ   
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.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่8 
ช่ือหน่วย โทนคอนโทรลและกราฟฟิกอคิวาไลเซอร์ จ านวน 6 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 เสียงท่ีได้มาจากวงจรขยายเสียง บางคร้ังจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนความดังเสียงให้มีความเหมาะสม 
จ าเป็นตอ้งใส่วงจรโวลุ่มปรับเร่งลดความดงัเสียง นอกจากนั้นเสียงท่ีไดอ้อกมาอาจมีเสียงทุม้เสียงแหลมไม่
เหมาะสม จ าเป็นตอ้งใส่วงจรโทนคอนโทรลและวงจรกราฟฟิกอิควาไลเซอร์ช่วยในการปรับแต่งความถ่ีเสียง
ใหส้ัญญาณเสียงท่ีไดอ้อกมีความเหมาะสม 
 เคร่ืองขยายเสียงท่ีผลิตมาใชง้าน โดยมีโวลุ่มช่วยในการเร่งลดความดงัเสียง มีชุดโทนคอนโทรลช่วย
ในการปรับระดบัความถ่ีเสียงทั้งเสียงทุม้และเสียงแหลม และอาจเสริมดว้ยชุดกราฟฟิกอิควาไลเซอร์ช่วยใน
การปรับระดบัความถ่ีเสียงไดห้ลายยา่นความถ่ี ตั้งแต่ความถ่ีต ่าไปจนถึงความถ่ีสูง แบ่งยา่นความถ่ีเสียงออกเป็น
ช่วงๆ เรียกว่า ออกเทฟ ช่วงความถ่ีแต่ละช่วงจะถูกเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนเท่าตัว สามารถแบ่งย่านการ
ปรับเปล่ียนความถ่ีตั้งแต่ 5 ยา่นข้ึนไป จนถึงสูงสุด 31 ยา่น 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขียนวงจรปรับเสียงและยกระดบัความดงัเสียงได ้ 
2. อธิบายการท างานวงจรพาสซีฟโทนคอนโทรลได ้ 
3. อธิบายการท างานวงจรแอกตีฟโทนคอนโทรลได ้ 
4. เขียนวงจรแอกตีฟโทนคอนโทรลปรับเสียงทุม้กลางแหลมได ้ 
5. บอกลกัษณะวงจรกราฟฟิกอิควาไลเซอร์ปรับระดบัความถ่ีเสียงได ้ 
6. อธิบายการท างานวงจรกรองความถ่ีเสียงหลายความถ่ีได ้ 
7. บอกคุณสมบติัวงจรไจเรเตอร์ได ้ 
8. เขียนวงจรกราฟฟิกอิควาไลเซอร์ชนิด 5 ยา่นความถ่ีได ้ 

 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. อธิบายการท างานวงจรปรับเสียงและโทนคอนโทรลอยา่งสมบูรณ์ถูกตอ้ง 
2. ประกอบวงจรกราฟฟิกอิควาไลเซอร์ไปใชง้านอยา่งถูกตอ้งครบถว้น   
3. น าวงจรปรับแต่งเสียงไปใชง้านอยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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4.  เน้ือหาสาระ 
1. การปรับเสียงและยกระดบัความดงัเสียง  
2. พาสซีฟโทนคอนโทรล  
3. แอกตีฟโทนคอนโทรล  
4. แอกตีฟโทนคอนโทรลปรับเสียงทุม้กลางแหลม  
5. กราฟฟิกอิควาไลเซอร์ปรับระดบัความถ่ีเสียง  
6. วงจรกรองความถ่ีเสียงหลายความถ่ี  
7. วงจรไจเรเตอร์  
8. วงจรกราฟฟิกอิควาไลเซอร์ชนิด 5 ยา่นความถ่ี  

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น าเคร่ืองกราฟฟิกอิควาไลเซอร์มาให้ดู ถาม
นกัเรียนวา่“ใครทราบบา้งอุปกรณ์ท่ีแสดงอยูน้ี่คืออะไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 8     
 

 
 

10 นาที 
 

10 นาที 

 
 
1. เคร่ืองกราฟฟิก 
อิควาไลเซอร์  
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 8      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง โทนคอนโทรลและกราฟฟิกอิควาไลเซอร์   
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 8  เร่ือง วงจร
ปรับแต่งเสียงทุม้แหลมแบบแอกตีฟ  
 

 
 

4 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 8  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 8  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม   
3. แบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 
8  

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง โทน
คอนโทรลและกราฟฟิกอิควาไลเซอร์    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรปรับแต่ง
เสียงทุม้แหลมแบบแอกตีฟ    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 8 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 8 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรกราฟฟิกอิควาไลเซอร์ชนิด
ปรับแต่งยา่นความถ่ีเสียงไดม้ากกวา่ 5 ยา่น ส่งในสัปดาห์
ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 

 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่9 
ช่ือหน่วย ปรีแอมปลฟิายเออร์และมิกเซอร์ จ านวน 6 ช่ัวโมง 

 

1.  สาระส าคญั 
 เสียงท่ีก าเนิดข้ึนมาจากแหล่งก าเนิดเสียงต่างๆ สัญญาณเสียงมกัจะมีความแรงต ่า ท าให้เกิดปัญหาในการ
น าไปใช้งาน จึงจ าเป็นตอ้งน าไปผ่านวงจรขยายสัญญาณเสียงให้มีความแรงมากข้ึน โดยการขยายเพิ่มความ
แรงจะตอ้งค านึงถึงความผิดเพี้ ยนของสัญญาณเสียงท่ีได้ออกมา ท าให้วงจรขยายสัญญาณเสียงมีหลายภาค 
เพื่อให้การเพิ่มอตัราการขยายท าอย่างต่อเน่ืองเป็นล าดบั ภาคขยายภาคแรกในเคร่ืองขยายเสียงเรียกว่าปรี
แอมปลิฟายเออร์ นอกจากนั้นในบางคร้ังสัญญาณเสียงท่ีถูกส่งเขา้มาขยายอาจมีมากกว่าหน่ึงสัญญาณ จึง
จ าเป็นตอ้งมีวงจรมิกเซอร์เพื่อช่วยผสมสัญญาณเสียงทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมก่อนส่งไป
ขยายเสียงต่อไป   
 วงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ท าหน้าท่ีขยายเสียงเบ้ืองต้น ควบคุมอตัราขยายสัญญาณเสียงทุกอินพุต
ป้อนเขา้มาให้ส่งออกเอาตพ์ุตมีระดบัความดงัเสียงใกลเ้คียงกนั  วงจรสร้างไดจ้ากอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าหลาย
ชนิด เช่น ทรานซิสเตอร์ เฟต และออปแอมป์ อตัราขยายจดัตามความเหมาะสม 
 มิกเซอร์หรือตวัผสมสัญญาณ ท าหนา้ท่ีรวมสัญญาณอินพุตหลายสัญญาณส่งเขา้วงจรขยายเสียงชุด
เดียว เพื่อใหไ้ดส้ัญญาณเสียงส่งออกมีเสียงจากอินพุตทุกอินพุตออกมาตามตอ้งการ 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกคุณสมบติัปรีแอมปลิฟายเออร์ได ้ 
2. เขียนวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชท้รานซิสเตอร์ได ้  
3. อธิบายการท างานวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชเ้ฟตได ้ 
4. เขียนวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชอ้อปแอมป์ได ้ 
5. บอกหลกัการท างานของวงจรมิกเซอร์ได ้ 
6. เขียนวงจรมิกเซอร์ใชอ้อปแอมป์ได ้ 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. อธิบายชนิดของวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์แบบต่างๆ อยา่งละเอียดถูกตอ้ง 
2. บอกหลกัการท างานของวงจรมิกเซอร์อยา่งถูกตอ้งเป็นล าดบั 
3. น าวงจรปรีแอมปลิฟายเออร์และวงจรมิกเซอร์ไปใชง้านอยา่งคุม้ค่าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เน้ือหาสาระ 
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1. ปรีแอมปลิฟายเออร์  
2. วงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชท้รานซิสเตอร์  
3. วงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชเ้ฟต  
4. วงจรปรีแอมปลิฟายเออร์ใชอ้อปแอมป์  
5. มิกเซอร์  
6. มิกเซอร์ใชอ้อปแอมป์  

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น ารูปภาพมิกเซอร์มาใหดู้ ถามนกัเรียนวา่“ใคร
ทราบบา้งอุปกรณ์ท่ีแสดงอยูน้ี่คืออะไร น าไปใชง้านได้
อยา่งไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 9     
 
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. รูปภาพมิกเซอร์แบบ
ต่างๆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 9      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง ปรีแอมปลิฟายเออร์และมิกเซอร์    
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 9  เร่ือง วงจรปรี
แอมปลิฟายเออร์ชนิด 2 ทรานซิสเตอร์ 
 
 

 
 

4 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 9  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 9  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม   
3. แบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 
9  

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ปรีแอมปลิ
ฟายเออร์และมิกเซอร์    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรปรี
แอมปลิฟายเออร์ชนิด 2 ทรานซิสเตอร์    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 9 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 4 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรมิกเซอร์แบบอ่ืนท่ีแตกต่างไป
จากวงจรท่ีกล่าวไวภ้ายในบทน้ี ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ปัญหาทีพ่บ   
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.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่10 
ช่ือหน่วย เคร่ืองขยายเสียงโมโนและสเตริโอ จ านวน 4 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 เสียงท่ีก าเนิดข้ึนมาจากแหล่งก าเนิดเสียงส่งมาเขา้หูของเรามีหลายลกัษณะ บางคร้ังเสียงก าเนิดข้ึนมา
จากแหล่งก าเนิดเดียว  ส่งมาในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทางก็ตามจะถูกเรียกวา่เสียงแบบโมโน หรือบางคร้ัง
เสียงก าเนิดข้ึนมาจากแหล่งก าเนิดหลายแหล่ง ส่งมาในทิศทางเดียวหรือหลายทิศทางก็ตามจะถูกเรียกวา่เสียง
แบบสเตริโอ  คุณลกัษณะของเสียงทั้งสองแบบมีความแตกต่างกนั  รวมทั้งการไดย้นิเสียงของหูก็แตกต่างกนั
ออกไป 
 เคร่ืองขยายเสียงแบบโมโนเป็นเคร่ืองขยายท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีป้อนเขา้มาทั้งหมดรวมส่งออกเป็น
สัญญาณเดียว เสียงท่ีได้ออกมาไม่มีมิติ ไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการก าเนิดเสียง เคร่ืองขยายเสียงแบบ
สเตริโอเป็นเคร่ืองขยายท่ีขยายสัญญาณเสียงท่ีป้อนเขา้มาทั้งหมดรวมแยกส่งออกเป็นสัญญาณสองช่องเสียง 
คือ สัญญาณเสียงดา้นขวา (R) และสัญญาณ เสียงดา้นซ้าย (L) เสียงท่ีไดอ้อกมามีมิติเสมือนจริงมากข้ึน เคร่ือง
ขยายเสียงแบบเสียงเซอร์ราวนด์เป็นเคร่ืองขยายสัญญาณเสียงท่ีป้อนเขา้มาทั้งหมดส่งแยกออกเป็นหลายช่อง
เสียง ท าใหไ้ดส้ัญญาณเสียงออกมามีหลายมิติ เสียงมีความเป็นธรรมชาติมากข้ึน 
 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกหลกัการเกิดเสียงแบบโมโนได ้ 
2. บอกหลกัการเกิดเสียงแบบสเตริโอได ้ 
3. บอกหลกัการเกิดระบบเสียงหลายช่องสัญญาณได ้ 
4. อธิบายการท างานของเคร่ืองขยายเสียงโมโนและสเตริโอได้ 
5. อธิบายวธีิการฟังเสียงในระบบสเตริโอได ้ 
6. บอกหลกัการระบบเสียงเซอร์ราวนดไ์ด ้ 
7. เขียนบล็อกไดอะแกรมเคร่ืองขยายเสียงระบบสเตริโอได ้ 

 
 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. บอกโครงสร้างเคร่ืองขยายเสียงโมโนและสเตริโออยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
2. อธิบายหลกัการท างานระบบเสียงเซอร์ราวนดอ์ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
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3. น าระบบเสียงแบบต่างๆ ไปใชง้านอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  เน้ือหาสาระ 
1. เสียงแบบโมโน  
2. เสียงแบบสเตริโอ  
3. ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณ  
4. เคร่ืองขยายเสียงโมโนและสเตริโอ  
5. การฟังเสียงในระบบสเตริโอ  
6. ระบบเสียงเซอร์ราวนด ์ 
7. เคร่ืองขยายเสียงระบบสเตริโอ  

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น ารูปภาพชุดเคร่ืองขยายสเตริโอพร้อมล าโพงมา
ใหดู้ ถามนกัเรียนวา่“ใครทราบบา้งรูปท่ีแสดงอยูน้ี่คืออะไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 10     
 

 

 
10 นาที 

 
10 นาที 

 

 
1. รูปภาพชุดเคร่ืองขยาย
สเตริโอพร้อมล าโพง  
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 10      

 

ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง เคร่ืองขยายเสียงโมโนและสเตริโอ   
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 10  เร่ือง วงจรขยาย
เสียงสเตริโอ  
 

 

 
2 ชัว่โมง 
40 นาที 

 

 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 10  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 10  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม   
3. แบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 
10  

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง เคร่ืองขยาย
เสียงโมโนและสเตริโอ   
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรขยาย
เสียงสเตริโอ    
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 10 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 10 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง คน้ควา้วงจรเคร่ืองขยายเสียงท่ี
ประกอบดว้ยวงจรภาคต่างๆ ของเคร่ืองขยายเสียงโมโน หรือ
สเตริโอ มาแยกส่วนวงจรขยายออกเป็นภาคต่างๆ ส่งใน
สัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
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 ปัญหาทีพ่บ   
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.......................................................................................................................................... 
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 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่11 
ช่ือหน่วย วงจรข่ายแยกเสียงทุ้มแหลมและวงจรป้องกนั

ล าโพง 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 เสียงมีย่านความถ่ีกวา้งอยู่ในช่วง 20 Hz - 20 kHz ท  าให้ล าโพงตวัเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความถ่ีเสียงทั้งหมดได ้จ าเป็นตอ้งใชล้ าโพงเฉพาะยา่นความถ่ีมาใชใ้นการกระจายเสียง ไดแ้ก่ล าโพงเสียงทุม้ 
ล าโพงเสียงกลาง และล าโพงเสียงแหลม   
 วงจรข่ายแยกเสียงทุ้มแหลม หรือครอสโอเวอร์เน็ทเวิร์ค ท าหน้าท่ีช่วยแยกเสียงล าโพง ด้วยการ
ก าหนดยา่นความถ่ีเสียงจ่ายไปให้ล าโพงแต่ละชนิด แบ่งออกเป็นช่วงความถ่ีเสียงท่ีเหมาะสมกบัล าโพง มี 2 
แบบ คือ แบบแยกเสียง 2 ทาง แยกเสียงทุม้ และเสียงแหลม แบบแยกเสียง 3 ทาง แยกเสียงทุม้ เสียงกลาง 
และเสียงแหลม โดยก าหนดจุดท างานท่ีความถ่ีตดัขา้ม 
 วงจรป้องกนัล าโพง เป็นวงจรท าหน้าท่ีป้องกนัล าโพงช ารุดเสียหาย เกิดข้ึนจากการท างานผิดปกติของ
เคร่ืองขยายเสียงแบบคอมพลีเมนตารี OCL เพราะขณะท างานตอ้งจ่ายแรงดนัไฟตรงให้ 3 ขั้ว คือ บวก ลบ 
กราวด์ เอาตพ์ุตของเคร่ืองขยายเสียงในสภาวะปกติ  จะมีแรงดนัไฟตรงจ่ายออกมา 0 V เม่ือเคร่ืองขยายเสียง
ท างานผดิปกติ เกิดแรงดนัไฟตรงจ่ายออกล าโพงสูงมากส่งผลใหล้ าโพงช ารุดเสียหาย 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความส าคญัของการแยกเสียงล าโพงได ้ 
2. อธิบายการต่อวงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมได ้ 
3. บอกวธีิการเลือกค่า L, C มาใชใ้นวงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมได ้ 
4. ประกอบวงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมแบบ 2 ทาง และ 3 ทางได ้ 
5. อธิบายการท างานวงจรป้องกนัล าโพงได ้ 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. แสดงวธีิการต่อวงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  
2. อธิบายการท างานวงจรป้องกนัล าโพงอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 
3. น าวงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมและวงจรป้องกนัล าโพงไปใชง้านอยา่งปลอดภยัตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

4.  เน้ือหาสาระ 
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1. การแยกเสียงล าโพง  
2. วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลม  
3. การเลือกค่า L, C มาใชใ้นวงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลม  
4. วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมแบบ 2 ทาง และ 3 ทาง  
5. วงจรป้องกนัล าโพง  

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น าวงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมมาใหดู้ ถาม
นกัเรียนวา่“ใครทราบบา้งอุปกรณ์ท่ีแสดงอยูน้ี่คืออะไร มี
ความส าคญัในการใชง้านอยา่งไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 11     
 
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. วงจรข่ายแยกเสียงทุม้
แหลม 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 11      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมและวงจรป้องกนั
ล าโพง   
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 11  เร่ือง วงจร
ป้องกนัล าโพงสเตริโอ  
 
 

 
 

4 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 11  
 4. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 11  
 
 

 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 
3. แบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 
11  

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง วงจรข่าย
แยกเสียงทุม้แหลมและวงจรป้องกนัล าโพง    
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง วงจรป้องกนั
ล าโพงสเตริโอ 
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 11 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 11 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง วงจรป้องกนัล าโพงแบบอ่ืนๆ ท่ี
น ามาใชป้ระกอบวงจรท างาน ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิา เคร่ืองเสียง หน่วยที ่12 
ช่ือหน่วย อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 4 ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
 เคร่ืองเสียงสมยัใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมาใช้งาน  มีรูปแบบท่ีเปล่ียนไป ทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบท่ี
น ามาใช้งาน ซ่ึงจะช่วยท าให้เสียงท่ีได้ออกมามีความสมบูรณ์  ทั้งคุณภาพเสียงท่ีได้ การท างานท่ีถูกตอ้ง 
รวมถึงความชัดเจนของเสียงในระบบไฮไฟ ระบบเคร่ืองเสียงท่ีสมบูรณ์แบบ ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งตวั 
เคร่ืองขยายเสียง อุปกรณ์ประกอบในระบบเคร่ืองเสียง และการต่อใชง้าน 
 อุปกรณ์ใช้ประกอบร่วมกับเคร่ืองขยายเสียงมีหลายชนิด ได้แก่ ล าโพง ช่วยให้เกิดเสียงท่ีหูคน
สามารถได้ยินเสียง ไมโครโฟน ช่วยเปล่ียนสัญญาณเสียงในรูปพลงังานกล ให้เป็นสัญญาณเสียงในรูป
พลงังานไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ช่วยส่งผา่นสัญญาณเสียงระหวา่งเคร่ืองเสียงแต่ละชนิด ปลั้กแจค๊ และหวัต่อ 
ช่วยเช่ือมต่ออุปกรณ์ในระบบเสียงเขา้ดว้ยกนั ใหส้ามารถท างานร่วมกนัได ้

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกโครงสร้างล าโพงแต่ละชนิดได ้ 
2. บอกโครงสร้างไมโครโฟนแต่ละชนิดได ้
3. อธิบายส่วนประกอบสายสัญญาณเสียงแต่ละแบบได ้ 
4. บอกประโยชน์การใชง้านปลัก๊แจค๊และหวัต่อได ้ 

3.  สมรรถนะการเรียนรู้  
1. บอกโครงสร้างล าโพงและไมโครโฟนแต่ละชนิดอยา่งละเอียดถูกตอ้ง  
2. น าปลัก๊แจค๊และหวัต่อไปใชง้านอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3. ใชง้านอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองขยายเสียงอยา่งคุม้ค่าตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4.  เน้ือหาสาระ 
1. ล าโพง  
2. ไมโครโฟน  
3. สายสัญญาณเสียง  
4. ปลัก๊แจค๊และหวัต่อ  
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5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. น าอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองขยายเสียงชนิดต่างๆ มา
ใหดู้ ถามนกัเรียนวา่“ใครทราบบา้งอุปกรณ์เหล่าน้ีคืออะไร มี
ความส าคญัในการใชง้านอยา่งไร”   
 2  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนท่ี 12     
 

 
 

10 นาที 
 
 

10 นาที 

 
 
1. อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง
ขยายเสียงชนิดต่างๆ 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ี 12      

 
ขั้นปฏิบัติการสอน 
 1. บรรยาย พร้อมอธิบาย ร่วมกบัการใชส่ื้อเพาเวอร์ 
พอยต ์ในเร่ือง อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองขยายเสียง    
 2. ครูซกัถามความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีส าคญัตามล าดบั 
โดยก าหนดผูต้อบรายบุคคล 
 3. นกัเรียนท่ีถูกก าหนดตวั ตอบค าถาม  
 4. ครูสรุปเน้ือหา   
 5. นกัเรียนศึกษารายละเอียดจากหนงัสือเรียน พร้อม
จดบนัทึกส่วนส าคญัไวใ้นสมุดจด    
 6. นกัเรียนปฏิบติังานในใบงานท่ี 12 เร่ือง การต่อ
วงจรข่ายแยกเสียงทุม้แหลมเขา้ตูล้  าโพง    
  
 

 
 

2 ชัว่โมง 
40 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. หนงัสือใบงาน 
3. ส่ือเพาเวอร์ พอยต ์  
4. อุปกรณ์ทดลอง   
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ขั้นตอนการสอน เวลา ส่ือและอุปกรณ์ 
 
ขั้นประเมินผล 
 1. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน  
 2. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์
 3. ประเมินจิตพิสัย   
 4. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 12  
 5. นกัเรียนสรุปผลการปฏิบติังานในใบงานท่ี 12  
 
 

 
 
 
 
 
 

40 นาที 
10 นาที 

 
 
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน 
2. แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม  
3. แบบประเมินจิตพิสัย   
4. แบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 
12  

 
ขั้นความส าเร็จผล 
 1. นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง อุปกรณ์
ประกอบเคร่ืองขยายเสียง   
 2. นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในเร่ือง การต่อวงจร
ข่ายแยกเสียงทุม้แหลมเขา้ตูล้  าโพง     
 3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนท่ี 12 ประสบ
ความส าเร็จ  
 
 

 
 
- 

 

 
งานทีม่อบหมายหลงัการเรียน 
 1. อ่านและสรุปรายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในหน่วย
ท่ี 12 ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 2. รายงานเร่ือง ปลั้กแจค๊และหวัต่อแบบอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทน้ี ส่งในสัปดาห์ต่อไป  
 
 

 
 

10 นาที 

 
 
1. หนงัสือเรียน  
2. สมุดจดงาน  
3. รายงาน   
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6.  บันทึกหลงัการสอน 
 ข้อสรุปหลงัการสอน   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 ปัญหาทีพ่บ   
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 แนวทางแก้ปัญหา      
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
 (................................................) 

      ครูผูท้  าการสอน  
.........../...................../............. 
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แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม 
รหัสวชิา …………….. 
ช่ือวชิา ……………….. 
ภาคเรียนที ่…ปีการศึกษา ……. 
สาขาวชิา …………………. 
สาขางาน …………………. 

คว
าม
มนี

 า้ใจ
 

กา
รเค

าร
พสิ

ทธิ
ผู้อื่

น 
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ผดิ
ชอ
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มรี

ะเบ
ียบ

วนิ
ัย 

คว
าม
อด

ทน
อด

กล
ั้น 

กา
รม

สีัม
มา
คา
รว
ะ 

คว
าม
ซื่อ

สัต
ย์สุ

จริ
ต 

คว
าม
รัก
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญู
รู้คุ
ณ 

กา
รล
ะเว้

นจ
าก
อบ

าย
ม ุข

 

คะ
แน

นร
วม

 หมายเหตุ 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 ระดับ 3  =  ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสม ่ าเสมอ ไม่ต้อง
ตกัเตือน 
 ระดบั 2  =  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นบางคร้ัง ตอ้งตกัเตือนบา้ง  
 ระดบั 1  =  ตอ้งมีการตกัเตือน วา่กล่าวอยูเ่สมอ   

 

ลงช่ือ 
…………………………………………………… 

       
(……………………………………………………….) 
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แบบประเมนิจิตพสัิย 
 
รหัสวชิา …………….. 
ช่ือวชิา ……………….. 
ภาคเรียนที ่…ปีการศึกษา ……. 
สาขาวชิา …………………. 
สาขางาน …………………. วา

จา
ท่า
ทา
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คว
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สน
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 หมาย
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ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 ระดบั 3  =  ประพฤติปฏิบติัตนอยา่งสม ่าเสมอ ไม่ตอ้งตกัเตือน 
 ระดบั 2  =  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นบางคร้ัง ตอ้งตกัเตือนบา้ง  
 ระดบั 1  =  ตอ้งมีการตกัเตือน วา่กล่าวอยูเ่สมอ   

 

ลงช่ือ 
…………………………………………………… 

       
(……………………………………………………….) 
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แบบประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
 
รหัสวชิา …………….. 
ช่ือวชิา ……………….. 
ภาคเรียนที ่…ปีการศึกษา ……. 
สาขาวชิา …………………. 
สาขางาน …………………. กา

รต
รง
ต่อ

เวล
า 

คว
าม
ขย

นัแ
ละ
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มือ
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าม
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กา
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ันท
กึผ

ล 

กา
รส

รุป
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คะ
แน

นร
วม

 หมายเหตุ 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              

 ระดับ 3  =  ประพฤติปฏิบัติตนอย่างสม ่ าเสมอ ไม่ต้อง
ตกัเตือน 
 ระดบั 2  =  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นบางคร้ัง ตอ้งตกัเตือนบา้ง  
 ระดบั 1  =  ตอ้งมีการตกัเตือน วา่กล่าวอยูเ่สมอ   

 

ลงช่ือ 
…………………………………………………… 

       
(……………………………………………………….) 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 59 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

 ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 ควรปรับปรุงเกีย่วกบั............................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...................................................... 
       (...................................................) 
            หวัหนา้แผนกวิชา 
   .........../...................../............. 

 

 เห็นควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อ่ืนๆ ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...................................................... 
       (...................................................) 
               รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 อนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 อ่ืนๆ ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...................................................... 
       (...................................................) 
                 ผูอ้  านวยการ 
   .........../...................../............. 


