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ค าน า 

แผนการสอนวิชา  “งานบริการอิเล็กทรอนิกส์”  รหัสวิชา  20105-2117  เรียบเรียงขึ้นตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช  2556  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เนื้อหาภายใน ประกอบด้วย  การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ซ่อมเพาเวอร์ ซัพพลาย 
เครื่องเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องส่งรีโมต คอนโทรล โทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และวิทยุ
สื่อสาร  ใบปฏิบัติงานและใบงาน  เป็นต้น 

ส าหรับเอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้  ผู้เรียบเรียงได้ทุ่มเทก าลังกาย  ก าลังใจและเวลาใน
การศึกษาค้นคว้า  รวบราม  ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  โดยมี
ความมุ่งหวังที่จะให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน  และเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่เริ่มจะศึกษา  หรือผู้ที่
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ท้ายที่สุดนี้  ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้ที่สร้างแหล่งความรู้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้เอกสารรายวิชา งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้เสร็จสมบรูณ์เป็นที่เรียบร้อย  และหากผู้ที่ศึกษา
พบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะประการใด  ขอได้โปรดแจ้งผู้เรียบเรียงทราบด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 

  วนิดา ภาชนะสุวรรณ 



โครงการสอน 
รหัสวิชา   20105-2117  ชื่อวิชา    งานบริการอิเล็กทรอนิกส์     (ท-ป-น) 1-3-2 
จ านวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์   4  ชั่วโมง ระดับชั้น       ( )  ปวช.      
(    ) ปวส.      กลุ่ม ......... จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่สอน.... คน 

****************************************************** 

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 
1. เพ่ือให้มีความเข้าใจระบบงานบริการ การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. เพ่ือให้มีทักษะในการตรวจซ่อม การดัดแปลง การบ ารุงรักษา การเขียนบันทึกช่างซ่อม การเขียนคู่มือซ่อม

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2. ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3. ประเมินราคางานบริการอิเล็กทรอนิกส์

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การรับงานส่งงาน  ประมาณราคา  การ

อ่านคู่มือการซ่อม เทคนิคการตรวจซ่อม  การแก้ไขดัดแปลง การเขียนบันทึกช่างซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การถอด ซ่อม ประกอบ บ ารุงรักษาและการปรับแต่งตามข้อก าหนด 

รายละเอียดการสอน 

สัปดาห์ที่ สอนครั้งที่ ชั่วโมงที่ ชื่อหน่วย 
กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน

ชั่วโมง 

1 1 1-4 
การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 

บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 
4 

2 2 5-8 ซ่อมเพาเวอร์ ซัพพลาย บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 4 



 
 
 
 

3-4 3-4 9-17 ซ่อมเครื่องเสียง บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 8 

5-8 5-8 18-26 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 8 

9 9 27-30 ทดสอบกลางภาค ทดสอบ 4 

10-11 10-11 31-39 ซ่อมเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 8 

12-13 12-13 40-48 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 8 

14-15 14-15 49-57 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 8 

16-17 16-17 58-66 ซ่อมวิทยุสื่อสาร บรรยาย, สรุป , ฝึกปฏิบัติ 4 

18 18 67-72 สอบปลายภาค ทดสอบ 4 

รวมทั้งหมด  72 

วิธีวัดผลการเรียนรู้  100  เปอร์เซ็นต์ 

1.  20  เปอร์เซ็นต์  ประกอบด้วย 
1.1    เวลาเรียน       10  เปอร์เซ็นต์ 
1.2    คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  10  เปอร์เซ็นต์ 

 2.  80  เปอร์เซ็นต์  ประกอบด้วย 
 2.1 ทดสอบย่อย งานมอบหมายในคาบสอน     40  เปอร์เซ็นต ์
       2.2   สอบกลางภาค       10  เปอร์เซ็นต์   
       2.3   สอบปลายภาค       30  เปอร์เซ็นต ์

การประเมินผลการเรียน 
 ใช้เกณฑ์คะแนนในการให้คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน เกรด 
80 – 100 4.0 
75 – 79 3.5 
70 – 74 3.0 
65 – 69 2.5 
60 – 64 2.0 
55 – 59 1.5 
50 – 54 1.0 
0 – 49 0 

 



  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 1  
หน่วยที ่ 1    ชื่อหน่วย  การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 
แนวคิด 
 คุณสมบัติของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณธรรม 
 1. มีความรู้ในงานที่จะท า 
 2. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี  

3. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาแก้ปัญหา  
4. หลักการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีเหตุและผล  
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าท่ีน าเครื่องมาให้ซ่อม  
ห้องซ่อมเพื่องานบริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  
สามารถสรุปลักษณะของห้องซ่อมได้ดังนี้ 
1. ห้องซ่อมควรมีพ้ืนที่อย่างน้อย 2 ตารางเมตร  
2. โต๊ะซ่อมควรจะเป็นโต๊ะไม้ ซึ่งรอบ ๆ โต๊ะควรติดปลั๊กไฟฟ้า 200 VAC  
3. ส าหรับชั้นวางเครื่องที่น ามาให้ซ่อมจะต้องทนและรับน้ าหนักให้ได้ 
4. ต้องมีพัดลมระบายอากาศให้กับห้องซ่อม  
5. การส ารองอะไหล่ควรเก็บไว้ในตู้อย่างดี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับงานซ่อม 
1. มัลติมิเตอร์ชนิดเข็มหรือมัลติมิเตอร์ชนิดตัวเลข 1 เครื่องพร้อมสายวัด  
2. หัวแร้งและท่ีวางหัวแร้ง 1 ชุด  
3. เครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นได้ แก่ไขควงชุด 1 ชุด คีมตัด คีมจับและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก

อ่ืนๆ  
4. แหล่งจ่ายไฟตรงที่ปรับค่าได้ระหว่าง 0 – 30 V จ านวน 1 เครื่อง  
5. หนังสือคู่มือต่าง ๆ ที่จ าเป็น  
6. แปรงปัดฝุ่น เครื่องเป่าฝุ่น  
7. ออสซิสโลสโคปที่มีหน้าที่วัดสัญญาณไฟฟ้ากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
การรับงาน ส่งงาน และการประมาณราคา ให้บันทึกข้อมูลเพื่อรับงานซ่อมดังนี้ 
1. ชนิดของเครื่องที่น ามาซ่อมคืออะไร  
2. ยี่ห้อ/รุ่นคืออะไร 
3. หมายเลขเครื่องคือเลขอะไร  
4. อาการเสียเป็นอย่างไร  
5. ชื่อลูกค้าพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์จะต้องชัดเจน 
6. ก าหนดนัดหมายในการรับเครื่อง ซึ่งช่างจะต้องบอกวัน เวลา ให้กับลูกค้าทราบทันที 
7. การประมาณราคาล่วงหน้าถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
8. เมื่อช่างซ่อมด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต่อมาจ าเป็นที่จะต้องมีใบส่งงานให้กับลูกค้า 
รายละเอียดการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 



  

การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คือ การเปิดธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการ
ให้บริการตรวจสอบ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายช ารุด ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกต ิ 

1. วิธีการจัดตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ 
2. สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน 
3. ค่าธรรมเนียม 
4. ภาษีเงินได้ 
5. ภาษีป้าย 
6. กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ 
7. รายละเอียดการลงทุน 
8. การตั้งราคาและโครงสร้างราคาท่ีเป็นธรรม 
9. การบริหารและการจัดการ 
10. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย โอกาสและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ด้านการบริหารและการจัดการ  
2. ด้านการตลาด 
3. ด้านบัญชีและการเงิน 

สาระการเรียนรู้ 
1. คุณสมบัติของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณธรรม  
2. ห้องซ่อมเพ่ืองานบริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานซ่อม  
4. การรับงาน ส่งงาน และการประมาณราคา  
5. รายละเอียดการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
6. ข้อเสนอแนะการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายคุณสมบัติของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณธรรมได้ 
2. บอกวิธีการจัดเตรียมห้องซ่อมเพ่ืองานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. จ าแนกอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับงานซ่อมได้ 
4. บอกวิธีการบันทึกข้อมูลการรับงานและการประมาณราคาในการบริการให้กับลูกค้าได้ 
5. บอกวิธีการบันทึกข้อมูลการส่งงานให้กับลูกค้า 
6. ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันตามท่ีก าหนด 
7. คิดราคาค่าบริการวิชาชีพอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมได้ 
8. บอกวิธีการจัดห้องซ่อมให้ดูสะอาดและสวยงามได้ 
9. บอกรายละเอียดการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
10. บอกข้อเสนอแนะการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 



  

1. ครูอภิปรายถึงขอบข่ายสาระการเรียนรู้ วิธีการวัดผลและแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 - 2117  

2. ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ครูสรุปเพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นสอน 
4. ครใูห้นักเรียนช่วยกันบอกคุณสมบัติของช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมีคุณธรรม จากนั้นครูสรุปอีกครั้งโดย

ใช้สื่อ PowerPoint แล้วตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
5. ครูให้นักเรียนศึกษาห้องซ่อมเพ่ืองานบริการเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  จากนั้นครูและ

นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป  
6. ครูอธิบายและน าตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับงานซ่อมมาให้นักเรียนศึกษา แล้ว

ให้นักเรียนซักถาม 
7. ครูอธิบายเกี่ยวกับการรับงาน ส่งงาน และการประมาณราคา พร้อมยกตัวอย่างการบันทึกข้อมูล

เพ่ืองานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตารางแสดงราคาค่าบริการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
และตารางแสดงข้อมูลการส่งงานให้กับลูกค้า แล้วให้นักเรียนซักถาม 

8. ครูให้นักเรียนฝึกเขียนการบันทึกข้อมูลเพ่ืองานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นักเรียน
สมมุติข้อมูลของตนเอง เน้นให้นักเรียนน ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน 

9. ครูอธิบายรายละเอียดการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  แล้วตั้งค าถามให้
นักเรียนช่วยกันตอบ 
 10. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกข้อเสนอแนะการจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
จากนั้นครูสรุปอีกครั้งพร้อมยกตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
ตารางแสดงรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายของธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
12. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
13. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที ่3 
14. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที ่1 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. PowerPoint บทที ่1 การจัดการศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ตัวอย่างบันทึกข้อมูลเพื่องานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ตารางแสดงราคาค่าบริการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ตารางแสดงข้อมูลการส่งงานให้กับลูกค้า 
5. ตารางแสดงรายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
6. ตารางแสดงรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายของธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
7. แบบทดสอบท้ายบทที่ 1   

 
การวัดผลและประเมินผล 



  

 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 2  

หน่วยที ่ 2    ชื่อหน่วย  ซ่อมเพาเวอร์ ซัพพลาย  
 
แนวคิด 
 เพาเวอร์ ซัพพลาย (Power Supply) หมายถึง แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ท าหน้าที่จ่าย 
แรงดันไฟฟ้าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรได้ 
 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ 
 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ เรียกว่า วงจรเร็กติฟายเออร์ (Bridge Rectifier) ที่ให้แรงดันไฟตรง
ออกมา 1 ชุด คือ +Vcc กับ Ground (Gnd) ซึ่งแรงดันไฟตรงมีค่าเท่ากับ 1.414 x 24 V = 35 V 
 ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้า +35 V ไม่สามารถจะมีข้ึนได ้มีแนวทางการตรวจซ่อมดังนี้  

1. วงจรในตอนเริ่มต้นจะไม่ต่อเข้ากับแรงดันไฟฟ้า 220 V ให้ใช้มิเตอร์ที่วัดความต้านทานตั้งย่าน R x 1 
Ω จากนั้นใช้โอห์มมิเตอร์วัดคร่อมที่ปลั๊กไฟ 220 V แล้วทดลองเปิดและปิดสวิตช์ S1 หากพบว่าเข็มมิเตอร์ไม่
กระดิกข้ึน แสดงว่าฟิวส์ F1 ขาด หรือไม่ก็หม้อแปลงไฟฟ้า T1 เสีย 
 2. จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจร (ต่อวงจรให้สวิตช์ S1) จากนั้นใช้มือสัมผัสไดโอทั้ง 4 ตัวถ้าหากไดโอด
เกิดความร้อน พร้อมกันทั้ง 4 ตัว นั่นแสดงว่าโหลดชอร์ต หรือไม่ก็ตัวเก็บประจุ C2 ที่ท าหน้าที่ฟิลเตอร์เสีย
หายไป  

3. หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความร้อนแล้วครางสั่น แสดงว่าหม้อแปลงไฟฟ้า T1 เสีย 
วงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสไฟฟ้าให้โหลด 
วงจรรักษาระดับแรงดันไฟตรงให้คงท่ีเรียกว่า วงจรเรกูเลเตอร์ (Regulator Circuits)  
ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต 11.35 V ไม่สามารถจ่ายออกไปให้โหลด มีแนวทางการตรวจซ่อม ดังนี้ 
1. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาคอลเล็กเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q1 หากว่าวัดแรงดันไฟฟ้าออกมาได้เท่ากับ

ศูนย์แสดงว่า วงจรบริดจ์ เร็กติฟายเออร์ มีปัญหาให้ตรวจสอบวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าดังกล่าว 
2. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 เทียบกับกราวด์ที่ต าแหน่ง V2 ปกติจะมีแรงดันไฟฟ้า

เท่ากับแรงดันของซีเนอร์ไดโอด ZD1 นั่นคือ 12 V 
3. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q1 ต าแหน่ง V3 หากวัดแรงดันไฟฟ้าออกมาได้

เท่ากับศูนย์ นั่นแสดงว่า ทรานซิสเตอร์ Q1 เสีย 
วงจรเรกูเลเตอร์ 0 - 30 โวลต์ 
ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตไม่สามารถจ่ายออกไปให้โหลดได้นั้นมีขั้นตอนของการตรวจซ่อม ดังนี้ 
1. จ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่วงจร วัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุ C3 ปกติมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 

34 โวลต์ 
2. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์  Q1 เทียบกับกราวด์แล้วปรับพ็อต  R1 สังเกต

แรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของ Q1 เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ โดยสังเกตจากเข็มของโวลต์มิเตอร์ไฟตรง 
3. ตรวจสอบการท างานของทรานซิสเตอร์ Q1โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาคอลเล็กเตอร์ของ Q1 

เทียบกับกราวด์ วิธีการก็คือ ตั้งย่านดีซีโวลต์มิเตอร์ไปที่ 10 DCV (หรือสูงกว่า) ส่วนขั้วลบของมิเตอร์แตะกับ
กราวด์ จากนั้นปรับพ็อต R1 สังเกตุเข็มมิเตอร์สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 



 

 

4. ตรวจสอบการท างานของทรานซิสเตอร์ไดรเวอร์ Q3 โดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ของ
ทรานซิสเตอร์ Q3 เทียบกับกราวด์ จากนั้นจึงปรับพ็อต R1 สังเกตเข็มมิเตอร์เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
แรงดันไฟฟ้าได้หรือไม ่

แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งานจริง 
 แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งานจริงเป็นภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงของเครื่องรับวิทยุ ถ้าหากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ 
ไม่สามารถใช้งานได้มีข้ันตอนการตรวจซ่อม ดังนี้  

1. ตอนนี้ยังไม่มีการจ่ายไฟ 220 VAC เข้ามาในวงจร จากนั้นใช้โอห์มมิเตอร์ตั้งย่าน R x 1 Ω (แล้วเซ็ต
ศูนย์โอห์มให้กับมิเตอร์ดังกล่าวด้วย) ขั้นต่อมาน าโอห์มมิเตอร์มาวัดความต้านทาน คร่อมปลั๊กไฟเอซีของ
เครื่องรับวิทยุ จากนั้นให้กดสวิตช์เพาเวอร์ที่ตัวเครื่องดูว่าเข็มมิเตอร์เปลี่ยนแปลงขึ้นและลงได้หรือไม่ 

2. จ่ายไฟ 220 VAC เข้าสู่ระบบ จากนั้นวัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ตัวเก็บประจุ C102 ส่วนขั้วลบ
มิเตอร์แตะกับกราวด์ ปกติแรงดันไฟฟ้าที่ต าแหน่งนี้มีค่าเท่ากับ32 โวลต์ หากวัดแรงดันไฟฟ้าออกมาเป็นศูนย์
แสดงว่า ฟิวส์ F2 ขาดวงจรหรือไดโอดบริดจ์ D7 – D10 เสีย 

3. วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q13 เทียบกับกราวด์ ปกตมิีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 12 V 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์  

2. วงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสไฟฟ้าให้โหลด  
3. วงจรเรกูเลเตอร์ 0 - 30 โวลต์  
4. แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งานจริง 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายและยกตัวอย่างวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ได้  
2. ออกแบบภาคจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ไฟเลี้ยง 1 ชุดและ 2 ชุดได้  
3. ตรวจซ่อมวงจรภาคจ่ายไฟฟ้าที่ใช้ไฟเลี้ยง 1 ชุดและ 2 ชุดได้  
4. ทดสอบวงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ได้  
5. ตรวจซ่อมวงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์  
6. ประยุกต์วงจรเรกูเลเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ได ้ 
7. อธิบายหลักการท างานของวงจรเรกูเลเตอร์ที่ปรับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 0 ถึง 30 โวลต์ได้  
8. ตรวจซ่อมวงจรเรกูเลเตอร์ 0 - 30 โวลต์ได้  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 1 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมเพาเวอร์ ซัพพลาย 
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ พร้อมภาพประกอบ โดยใช้สื่อ PowerPoint แล้วให้
นักเรียนซักถาม 
 5. ครูอธิบายวงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสไฟฟ้าให้โหลด พร้อมภาพประกอบ  แล้ว
ตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 6. ครูอธิบายวงจรเรกูเลเตอร์ 0 - 30 โวลต์ พร้อมตารางและภาพประกอบ  



 

 

 7. ครูให้นักเรียนไปค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าแบบบริดจ์ วงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้
ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสไฟฟ้าให้โหลด และวงจรเรกูเลเตอร์ 0 - 30 โวลต์ แล้วให้นักเรียนเขียนสรุปส่งครู 
โดยเน้นให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน 
 8. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้งานจริง จากนั้นครูสรุปอีกครั้งพร้อม
ภาพประกอบ แล้วให้นักเรียนซักถาม 
 9. ครูอธิบายและสาธิตการซ่อมเพาเวอร์ ซัพพลาย แล้วให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้นักเรียนลองฝึก
ปฏิบัติ 
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
11. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
12. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
13. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที ่2 ซ่อมเพาเวอร์ ซัพพลาย 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 2 ซ่อมเพาเวอร์ ซัพพลาย 
 2. ภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 ชุด ที่ใช้บริดจ์ เร็กติไฟเออร์ 
 3. ภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2 ชุด แบบบริดจ์ 
 4. ภาพเครื่องจ่ายไฟตรงที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีไว้ประจ าโต๊ะซ่อม 
 5. ภาพวงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสไฟฟ้าให้โหลด 
 6. ภาพมัลติมิเตอร์แบบตัวเลขที่เรียกว่าดิจิตอล  
 7. ภาพทิศทางกระแสไฟฟ้าเพ่ือท าให้แรงดันไฟฟ้าที่ขาอิมิตเตอร์ของ Q1 เท่ากับ 11.35V 
 8. ภาพการตรวจซ่อมวงจรเรกูเลเตอร์อย่างเป็นระบบ 
 9. ภาพช่องพร้อมตู้ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องซ่อมต้องมีการส ารองอุปกรณ์ไว้ 
 10. ภาพวงจรเรกูเลเตอร์ปรับแรงดันไฟตรงได้ระหว่าง 0 - 30 โวลต์ 
 11. ตารางแสดงรายการอุปกรณ์วงจรเรกูเลเตอร์ 0 – 30 โวลต์ 
 12. ภาพวงจรภาคจ่ายไฟฟ้าของวงจรเครื่องรับวิทยุ AM/FM (ธานินทร์ TF-2222) 
 13. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 14. เพาเวอร์ ซัพพลายที่ช ารุด 
 15. แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 



 

 

 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 3 - 4 

หน่วยที ่ 3    ชื่อหน่วย  ซ่อมเครื่องเสียง  
 
แนวคิด 
 เครื่องเสียง (Amplifier) มีหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงอินพุต  
 หลักการเบื้องต้นในการซ่อมเครื่องเสียง 

1. ตรวจสอบสายไฟเอซีฟิวส์ และวงจรภาคจ่ายไฟให้ดีเป็นปกติ  
2. จ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องเสียงที่ก าลังจะซ่อม 
3. เมื่อทราบวงจรขยายแต่ละชนิดแล้ว เราต้องทบทวนว่าวงจรขยายชนิดโอทีแอล จะท าให้แรงดันไฟฟ้าที่

จุดกึ่งกลางของวงจร มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
4. ถ้าหากเครื่องเสียงเป็นวงจรขยายชนิดโอทีแอล มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 ไม่ต้องต่อล าโพงเข้ากับระบบ จากนั้นจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่วงจรเครื่องเสียง  
 4.2 ใช้โวลต์มิเตอร์ไฟตรงวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดออกล าโพง 
5. ถ้าหากเครื่องเสียงเป็นวงจรขยายชนิดโอซีแอล มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 5.1 ไม่ต้องต่อล าโพงเข้ากับระบบ จากนั้นจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่เครื่องเสียง 
 5.2 ใช้โวลต์มิเตอร์ไฟตรงวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดออกล าโพง 
6. ถ้าหากเครื่องเสียงเป็นวงจรขยายชนิดบริดจ์ มีวิธีการคล้ายกับการตรวจซ่อมวงจรขยายชนิดโอซีแอล 
7. ในกรณีที่มีการถอดทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตที่ติดกับแผ่นระบายความร้อน  ให้ตรวจสอบตัว

ต้านทานดังกล่าวว่าเกิดการขาดวงจรหรือยืดค่าออกไปหรือไม่ 
8. หากว่าวงจรขยายที่ใช้เป็นไอซี ในการตรวจซ่อมนั้นกระท าได้ง่าย 
9. เมื่อการซ่อมสิ้นสุดลง แล้วเร่งโวลุ่มผลปรากฏว่ามีเสียงดังโครกคราก อย่างนี้จ าเป็นต้องเปลี่ยนโวลุ่ม

ที่ท าหน้าที่เร่งและลดเสียงด้วย 
เครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอล 
วงจรเครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอลนี้ มีรูปแบบที่หลากหลายมาก มีทั้งทรานซิสเตอร์มอสเฟตและไอซี 
เครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอล 
เครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอล ถูกประยุกต์มาจากวงจรขยายเสียงชนิดโอทีแอล กล่าวคือ วงจรขยาย

เสียงโอทีแอลย่อมมีตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลติกต่ออนุกรมกับล าโพง ซึ่งถ้าหากว่ามีความถี่ต่ ามาผ่านย่อมจะท า
ให้ค่าคาปาซิทีฟรีแอ็กแตนซ์  (Xc, Capacitive Reactance) ของตัวเก็บประจุมีค่าสูงขึ้น  นั่นแสดงว่า 
วงจรขยายชนิดโอทีแอลจะตอบสนองต่อความถี่ต่ า (เสียงทุ้ม) ได้ไม่ดีนัก จึงมีแนวคิดที่ว่า  ท าอย่างไรจึงจะให้
ความถ่ีเสียง 20 Hz – 20 kHz ผ่านเข้าไปที่เครื่องขยายเสียงให้สามารถตอบสนองต่อความถี่เสียงได้เป็นอย่างดี
ที่สุด นั่นคือ ต้องตัดตัวเก็บประจุคัปปลิงเอาต์พุตทิ้ง แล้วน าล าโพงมาต่อเข้ากับจุดกึ่งกลางวงจรขยายเสียง
โดยตรง จึงเรียกวงจรขยายชุดนี้ว่า เอาต์พุต คาปาซิเตอร์เลส (Output Capacitor Less) คือเป็นวงจรขยาย
เสียงที่ไม่มีตัวเก็บประจุต่ออยู่ทางด้านเอาต์พุต 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. หลักการเบื้องต้นในการซ่อมเครื่องเสียง  

2. เครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอล  



  

3. เครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอล 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบหลักการเบื้องต้นในการซ่อมเครื่องเสียงได้  

2. ทดสอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์ได้  
3. ทดสอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอลที่ใช้ไอซีได้  
4. ทดสอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอลได้  
5. ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องขยายเสียงได้  
6. ประยุกต์ใช้ในการซ่อมเครื่องเสียงรุ่นอื่น ๆ ได้  
7. ระบุหลักการท างานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าในเครื่องขยายเสียงได้  
8. ตรวจซ่อมวงจรขยายชนิดบริดจ์แอมปลิฟายเออร์ได้  
9. ติดตั้งและใช้งานเครื่องขยายเสียงเข้ากับระบบเสียงอ่ืน ๆ ได ้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 2 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมเครื่องเสียง 
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายหลักการเบื้องต้นในการซ่อมเครื่องเสียง โดยใช้สื่อ PowerPoint พร้อมภาพประกอบแล้ว
ให้นักเรียนซักถาม 
 5. ครใูห้นักเรียนศึกษาเครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอลและเครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอล 
 6. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องเครื่องขยายเสียงชนิดโอทีแอลและเครื่องขยายเสียงชนิดโอซีแอล พร้อม
ภาพประกอบ แล้วตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ  
 7. ครูอธิบายและสาธิตการซ่อมวงจรขยายโอทีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์และการซ่อมวงจรขยายโอซีแอลที่
ใช้ทรานซิสเตอร์ แล้วให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ    
 8. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปส่งครูเกี่ยวกับการซ่อมวงจรขยายโอทีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์และการซ่อม
วงจรขยายโอซีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์ โดยเน้นให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน 
  
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
10. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
11. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
12. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที ่3 ซ่อมเครื่องเสียง 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 3 ซ่อมเครื่องเสียง 
 2. ภาพอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่ใช้ในเครื่องเสียงประกอบด้วยไดโอด ทรานซิสเตอร์ และไอซี 
 3. ภาพวงจรขยายเสียงในส่วนที่เรียกว่า เพาเวอร์ แอมปลิฟายเออร์ (Power Amplifier) 
 4. ภาพเพาเวอร์มิกเซอร์ที่สามารถใช้ได้ท้ังไมโครโฟนและเครื่องเล่น VCD/DVD 



  

 5. ภาพวงจรขยายเพาเวอร์แอมป์ 10 วัตต์ใช้ทรานซิสเตอร์จัดการขยายชนิดโอทีแอล 
 6. ภาพเมื่อจ่ายไฟ 30 V เข้ามาที่ระบบจะท าให้ทรานซิสเตอร์ Q3 กับ Q5 ท างานได้ก่อนเป็นชุดแรก  
 7. ภาพทรานซิสเตอร์ Q2, Q4 และ Q6 ท างานได้ส่งผลให้แรงดันที่จุดเซนเตอร์มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่ง
ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าคือ 15 V  
 8. ภาพวงจรขยายโอทีแอลที่ใช้ไอซีเพาเวอร์แอมป์เบอร์ TDA 1514 
 9. ภาพวงจรขยายโอซีแอลที่ใช้ทรานซิสเตอร์ 
 10. ภาพทรานซิสเตอร์ Q3 กับ Q1 ท างานส่งผลให้ Q6 หยุดท างาน 
 11. ภาพทรานซิสเตอร์ Q7 และ Q5 น ากระแสไฟฟ้า 
 12. ภาพทรานซิสเตอร์ Q4 กับ Q2 น ากระแสไฟฟ้า ส่งผลให้ Q6 น ากระแสไฟฟ้าท าให้แรงดันไฟฟ้า
เซนเตอร์มีค่าเท่ากับศูนย์ 
 13. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 14. เครื่องเสียงที่ช ารุด 
 15. แบบทดสอบท้ายบทที่ 3 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  
 
 
 
เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 



  

 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 5 - 6  

หน่วยที ่ 4    ชื่อหน่วย  ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป  
 
แนวคิด 
 บล็อกไดอะแกรมเบื้องต้นของเครื่องรับวิทยุเทป 
 การที่จะท าการตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปให้ได้ผลส าเร็จนั้น  จ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
บล็อกไดอะแกรม ซึ่งแหล่งก าเนิดเสียงอินพุตที่เข้ามานั้นประกอบด้วยสัญญาณวิทยุ  AM สัญญาณวิทยุ FM 
และจากระบบเทปคาสเซต สัญญาณทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะถูกเลือกโดยสวิตช์ฟังก์ชัน (Switch Function) 
 การซ่อมวิทยุเทปเบื้องต้น 
 เมื่อน าเครื่องรับวิทยุเทปธรรมดาที่ไม่ใช่วิทยุเทประบบดิจิตอลมาท าการตรวจซ่อม สิ่งที่ต้องค านึงถึง
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับวิทยุเทปให้ได้ว่าเสียที่ภาคใด  
2. วิทยุเทปจะมีอาการเสียอย่างไรก็ตาม จงท าให้วงจรภาคจ่ายไฟกับวงจรขยายเสียงพร้อมล าโพงที่อยู่

ในเครื่องรับวิทยุเทปนั้น สามารถที่จะใช้งานได้ก่อนเป็นอันดับแรก  
3. ในการตรวจซ่อมภาคขยายเสียงในเครื่องรับวิทยุเทปมีวิธีง่าย ๆ คือ ให้เร่งโวลุ่มไว้ที่กึ่งกลาง จากนั้น

จ่ายไฟสู่ภาคขยายเสียง แล้วใช้สายมิเตอร์เพียงเส้นเดียวเขี่ยไปที่ขากลางของโวลุ่ม  
4. เมื่อเปิดฝาครอบวิทยุเทปออกมา จะต้องท าความสะอาดโดยการปัดฝุ่น อาจจะใช้แปรงปัดหรือ

เครื่องดูดฝุ่นก็ได้ วิธีการดังกล่าวจะท าให้ทราบจุดเสีย ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาและความคิด 
5. ขณะท าการตรวจซ่อม ถ้ามีการเร่งและลดเสียงที่โวลุ่ม แล้วผลปรากฏว่ามีเสียงดังคราก  ให้ท าการ

เปลี่ยนโวลุ่มและอย่าใช้สเปรย์ล้างคอนแท็คต์ฉีดเข้าไปในตัวโวลุ่มเป็นอันขาด เพราะจะท าให้โวลุ่มใช้ได้ไม่นาน 
6. เมื่อเครื่องรับวิทยุ AM/FM รับฟังได้เป็นปกติ พอมาเล่นระบบเทปคาสเซตผลปรากฏว่า ขณะที่เร่ง

โวลุ่มแรง ๆ พบว่าเสียงจากเทปมีเสียงยาน ในท านองตรงกันข้ามหากลดเสียงที่โวลุ่มลงมาก็จะรับฟังได้เป็นปกติ 
คือ ไม่มีเสียงยาน อาการอย่างนี้เราถือว่าโวลุ่มที่ท าหน้าที่เร่งและลดเสียงดีปกติ ส่วนที่มีเสียงยานนั้นอาจเกิด
จากภาคจ่ายไฟที่จ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ มีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของมอเตอร์ อีกกรณีหนึ่ง
คือ มอเตอร์เทปที่เป็นตัวเสีย 

7. หากภาคขยายเสียงของวิทยุเทปมีปัญหา พบว่าส่วนใหญ่ไอซีจะเสีย ซึ่งโดยมากแล้ววงจรขยายเสียง
ในเครื่องรับวิทยุเทปเป็นชนิดโอทีแอล วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าเซนเตอร์ของวงจรขยายเสียง ให้สังเกตตัวเก็บ
ประจุชนิดอิเล็กโตรไลติกที่ต่ออนุกรมกับล าโพง (ขั้วบวกของล าโพงต่อเข้ากับขั้วลบของตัวเก็บประจุ  คัปปลิง
เอาต์พุต) วิธีการคือ ให้น าโวลต์มิเตอร์ไฟตรงวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วบวกของตัวเก็บประจุเทียบกับกราวด์ แล้ว
ตรวจสอบดูว่าแรงดันไฟเซนเตอร์ถูกต้องหรือไม่ หากแรงดันไฟเซนเตอร์ไม่ได้ เท่ากับครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่าย
แสดงว่าไอซีเสีย เป็นต้น 
สาระการเรียนรู้ 
 1. บล็อกไดอะแกรมเบื้องต้นของเครื่องรับวิทยุเทป  

2. การซ่อมวิทยุเทปเบื้องต้น  
3. ซ่อมวิทยุเทปโตชิบารุ่น RT-SX27  
4. วงจรวิทยุเทปโตชิบารุ่น RT-SX27 



 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายและยกตัวอย่างบล็อกไดอะแกรมเบื้องต้นของเครื่องรับวิทยุเทปได้ 

2. วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับวิทยุเทปได้ 
3. ทดสอบเครื่องรับวิทยุเทปได้ 
4. ตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุเทปได้ 
5. บอกวิธีการน าหลักการไปประยุกต์ใช้กับเครื่องรับวิทยุเทปอ่ืน ๆ ได้ 
6. อธิบายชุดควบคุมการท างานของระบบให้กับเครื่องรับวิทยุเทปได้ 
7. บอกวิธีการซ่อมภาคจ่ายไฟฟ้าและภาคขยายเสียงของเครื่องรับวิทยุเทปได้  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 3 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป 
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมเบื้องต้นของเครื่องรับวิทยุเทป โดยใช้สื่อ PowerPoint พร้อม
ภาพประกอบ แล้วตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 5. ครอูธิบายการซ่อมวิทยุเทปเบื้องต้น แล้วให้นักเรียนซักถาม 
 6. ครูน าเครื่องรับวิทยุที่ช ารุดมาให้นักเรียนศึกษา โดยให้ช่วยกันวิเคราะห์อาการเสียของวิทยุ จากนั้น
ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน  
 7. ครูอธิบายและสาธิตการซ่อมวิทยุที่ช ารุดดังกล่าว แล้วให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้นักเรียนเขียน
สรุปส่งครู โดยเน้นให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน 
 8. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการซ่อมวิทยุที่ช ารุด โดยครูคอยให้ค าแนะน า 
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
10. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
11. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
12. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที ่4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. PowerPoint บทที่ 4 ซ่อมเครื่องรับวิทยุเทป 
 2. ภาพบล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับวิทยุเทป 
 3. ภาพเครื่องเล่นซีดีแบบพกพาพร้อมภาครับวิทยุระบบดิจิตอล 
 4. ภาพเครื่องเล่นมินิคอมโปที่ประกอบด้วย วิทยุดิจิตอลและระบบ CD/VCD ที่ฟังในบ้าน 
 5. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 6. เครื่องรับวิทยุที่ช ารุด  
 7. แบบทดสอบท้ายบทที่ 4 
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 



 

 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 



  

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 5 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 7 - 8 

หน่วยที ่ 5    ชื่อหน่วย  ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 
 
แนวคิด 
 การซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น 
 1. เนื่องจากเครื่องรับโทรทัศน์ใช้แรงดันไฟฟ้าสูงมาก การซ่อมต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง 
เป็นพิเศษ มิเช่นนั้นอาจโดนไฟดูดถึงข้ันเสียชีวิตได้  

2. อุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมที่จ าเป็นต้องมีก็คือ ออสซิสโลสโคป มิเตอร์ ไขควงหัวแร้ง ที่ดูด
ตะกั่ว คีมตัดและคีมจับ เป็นต้น  

3. หนังสือคู่มือวงจรของทีวีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อควรมีเก็บเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการไล่ทิศทาง
กระแสไฟฟ้าและสัญญาณของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์  

4. การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์แต่ละเครื่องไม่ควรใช้เวลานาน  อย่างน้อยไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อการ
ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง  

5. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องรู้ลึก  รู้รายละเอียดให้มากที่สุดเพราะ
อุปกรณ์ดังกล่าวท างานเกี่ยวข้องกับความถี่สูง เวลาทดสอบการท างานของอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องทดสอบกับ
แรงดันไฟฟ้าในวงจร และก็จะไม่นิยมถอดอุปกรณ์ออกมาวัดด้วยโอห์มมิเตอร์ทีละตัว เพราะโอห์มมิเตอร์ไม่
สามารถทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในความถี่สูงได้  

6. หากสมมติว่าเปิดฝาหลังเครื่องรับโทรทัศน์ออกมาพบว่าซีเนอร์ไดโอดเกิดรอยไหม้ขึ้นและก็ไม่ทราบ
ว่าซีเนอร์ไดโอดดังกล่าวนี้ เบอร์อะไร  ใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าไร วิธีง่าย ๆ ที่จะบอกได้ว่าซีเนอร์นั้นใช้
แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์ นั่นคือ ให้สังเกตจากตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติกท่ีส ารองแรงดันไฟฟ้าให้กับซีเนอร์  

7. เมื่อเครื่องรับโทรทัศน์ถูกใช้ในระยะเวลาที่ยาวนาน เราพบว่ารอยบัดกรีอาจหลุดหลวมหรือร่อนได้
ง่าย ลายปรินท์อาจเกิดการแตกหัก สิ่งเหล่านี้จะต้องดูและส ารวจให้ถ้วนถี่ ถ้าจะให้ดีควรมีแว่นขยายไว้ด้วย 
เพ่ือจะได้พบจุดหรือตัวเสียได้ง่าย  

8. ต าแหน่งขาอุปกรณ์ที่จะต้องเปลี่ยนลงไปในเครื่องนั้นต้องตรวจสอบให้ดีอย่าให้ผิดพลาดเป็นอันขาด 
มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้อุปกรณ์ในภาคอ่ืน ๆ เสียหายตามมาได้ 

9. เมื่อรับเครื่องรับโทรทัศน์มาแล้ว สิ่งแรกที่ต้องท าก็คือ ยังไม่ต้องเสียบปลั๊กเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับ
แรงดันไฟฟ้า 220 VAC 

10. หากเครื่องรับโทรทัศน์มีรีโมต คอนโทรล (Remote Control) ก็ควรที่จะน ารีโมตจากเจ้าของ
เครื่องมาด้วย เพราะเครื่องรับโทรทัศน์ที่เสียอาจเกิดจากการกดปุ่มรีโมตคอนโทรลแล้วผิดพลาด 

 
 
อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ 
อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์โดยรวมสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. ภาพดูได้เป็นปกติแต่ว่าไม่มีเสียง สาเหตุเกิดจากล าโพงขาด โวลุ่มเร่ง - ลดเสียงขาด ไอซีขยายก าลัง

เสีย เป็นต้น 
2. ภาพเป็นปกติแต่ว่าเสียงดังเบาและแตกบี้ สาเหตุเกิดจากกระป๋อง SIF เสีย 
3. ภาพเป็นเส้นเดียวกลางจอทางแนวนอน สาเหตุเกิดจากไม่มีสัญญาณแนวตั้งความถ่ี 50 Hz  



  

4. ไม่มีภาพและเสียง อาการเสียเช่นนี้เป็นอาการพบมากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจะเสียที่ภาคจ่ายไฟฟ้า
และฮอริซอนแทล 

5. ไม่มีภาพ มีแต่เม็ดซ่าเต็มไปหมด แสดงว่าวงจรจูนเนอร์เสีย อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าจ่าย
ให้กับภาคจูนเนอร์ หรืออาจเป็นไปได้ว่าวงจรขยายไอเอฟเสีย เป็นต้น 

6. หน้าจอมีสีแปลก ๆ ไม่เป็นธรรมชาติ แสดงว่าวงจรขยายสีแดง (Red, R) เขียว (Green, G) และน้ า
เงิน (BIue, B) มีปัญหาก็คือ ทรานซิสเตอร์ทั้ง 3 ตัว บริเวณใกล้กับคอหลอดภาพ เป็นเหตุที่ท าให้เสีย การตรวจ
ซ่อมคือ เช็คไบแอสทรานซิสเตอร์ทั้ง 3 ตัว ดังกล่าว 

7. ภาพไม่นิ่งเลื่อนไปมาคือล็อกภาพไว้ไม่ได้ แสดงว่า แผงกดปุ่มที่หน้าเครื่องเสียวงจรขยายไอเอฟ  
กระป๋องไอเอฟและไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมระบบเป็นตัวที่มีปัญหา เป็นต้น 

8. ภาพหยาบเกินไปไม่ละเอียดเท่าที่ควร แสดงว่าจูนเนอร์ วงจรขยายไอเอฟ และวงจรขยายสัญญาณ
ภาพมีปัญหา เป็นต้น 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น  

2. อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์  
3. ภาคจ่ายไฟฟ้าเครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อทอมสัน 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายและยกตัวอย่างเบื้องต้นของการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ได้ 

2. วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ได้ 
3. บอกวิธีการทดสอบเครื่องรับโทรทัศน์ได้ 
4. ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้อทอมสันแท่นเครื่อง TX 805 ได ้
5. บอกวิธีการน าหลักการไปประยุกต์ใช้ในการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ยี่ห้ออ่ืน ๆ ได้ 
6. ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ในกรณีที่ไม่มีภาพและเสียงได้ 
7. ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ในกรณีที่เป็นเส้นเดียวกลางจอทางแนวนอนได้ 
8. ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ในกรณีที่สีบนจอโทรทัศน์มีลักษณะไม่เป็นธรรมชาติได้  
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 4 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์  
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับการซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น โดยใช้สื่อ PowerPoint พร้อมภาพประกอบ แล้วให้
นักเรียนซักถาม 
 5. ครูน าเครื่องรับโทรทัศน์ที่ช ารุดมาให้นักเรียนศึกษาและช่วยกันวิเคราะห์ จากนั้นครูและนักเรียน
อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
 6. ครูอธิบายเกี่ยวกับภาคจ่ายไฟฟ้าเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมภาพประกอบ แล้วให้นักเรียนซักถาม 
จากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปส่งครู โดยเน้นให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน  



  

 7. ครอูธิบายและสาธิตวิธีการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ที่ช ารุด แล้วให้นักเรียนซักถาม  
 8. ครูให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ที่ช ารุด โดยครูคอยให้ค าแนะน า 
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
10. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
11. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
12. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที ่5 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 5 ซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ 
 2. ภาพทีวีจอพลาสมา 
 3. ภาพทีวีขนาด 21 นิ้ว จอแบนที่เป็นจอเอฟดี ไตรนิตรอน  
 4. ภาพวงจรภาคจ่ายไฟฟ้าและระบบฮอริซอนแทล 
 5. ภาพการควบคุมระบบโดยไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ IRO1 
 6. ภาพวงจรจ่ายไฟตรง 300 V และ 15 V ซึ่งไฟตรง 15 V วงจรจ่ายไฟตรง 300 V และ 15 V ซึ่ง
ไฟตรง 15 V  
 7. ภาพแสดงขั้นตอนการสตาร์ตวงจรให้กับไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ 
 8. ภาพการโปรเท็กต์โดยหยุดการท างานภาคขยายสัญญาณออสซิลเลเตอร์ 
 9. ภาพการโปรเท็กต์โดยท าให้ IR01 หยุดท างานส่งผลให้ออสซิลเลเตอร์หยุดท างาน 
 10. ภาพวงจรป้องกันทางภาคขยายสัญญาณทางแนวตั้ง 
 11. ภาพแรงดันไฟโปรเท็กต์ท่ีขาเบสของ TR06 ท าให้ IR01 อยู่ในสภาวะสแตนด์บาย 
 12. ภาพวงจรโปรเท็กต์ท่ีฟลายแบ็ค ทรานส์ฟอร์เมอร์  
 13. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 14. เครื่องรับโทรทัศน์ที่ช ารุด 
 15. แบบทดสอบท้ายบทที่ 5 
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 



  

 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 



  

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 6 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 9  

หน่วยที ่ 6    ชื่อหน่วย  ซ่อมเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล  
 
แนวคิด 
 รีโมต คอนโทรล (Remote Control) คือ อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมระบบในระยะที่ไกล ๆ ได้รีโมต
ดังกล่าวนี้น าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แอร์ โทรทัศน์ วิทยุดิจิตอล เครื่องเล่นคอมแพคดิสก์
ต่าง ๆ เช่น CD, VCD, DVD เป็นต้น นั่นหมายความว่า หากเครื่องส่งรีโมทต คอนโทรลเสียขึ้นมา แสดงว่าการ
ควบคุมระบบให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะหยุดลง 
 ซ่อมวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล 
 1. ส ารวจขั้วแบตเตอรี่ว่าช ารุด แตกหักหรือเกิดเป็นสนิมหรือไม่ จากนั้นจึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้กับ
เครื่องส่งรีโมต คอนโทรล เพราะถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มีน้อยระบบจะไม่ท างาน 

2. ส ารวจแผ่นปรินท์ของเครื่องส่งรีโมตว่าเกิดการแตกหักหรือไม่ เพราะในความเป็นจริงแล้ว  รีโมต 
คอนโทรลสามารถพกพาไปไหนก็ได้ ซึ่งบางทีอาจหล่นแตก ท าให้เครื่องส่งไม่ท างาน 
 3. ชอร์ต ขา 4 ของไอซีเข้ากับขา 10 ของตัวมันเอง จากนั้นจ่ายไฟ 3 V เข้ามาที่ระบบ ใช้ดีซีโวลต์
มิเตอร์วัดแรงดันไฟตรงที่ขา 15 ของไอซีเทียบกับกราวด์ ปกติจะมีแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่า 3 V 

 3.1 วัดแรงดันไฟฟ้าได้ 3 V แสดงว่าไอซีไม่ท างาน หมายความว่า ตัวเสียคือ เซรามิกฟิลเตอร์ CF 
และไอซี 

 3.2 วัดแรงดันไฟฟ้าได้ต่ ากว่า 3 V แสดงว่าไอซีท างานได้ หมายความว่า Q1, Q2 และ IR LED เป็น
ตัวเสีย 

การทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล 
หลังจากที่มีการซ่อมเครื่องส่งรีโมตเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นต่อมาต้องมีการทดสอบเครื่องส่งว่าสามารถที่จะใช้

งานได้หรือไม่ โดยถ้าหากว่ามีการใส่แบตเตอรี่ที่เครื่องส่ง แล้วน าเครื่องส่งดังกล่าวยิงเข้าไปที่วงจรทดสอบ
เครื่องส่งรีโมต แล้วปรากฏว่าหลอด LED ติดสว่างได้ นั่นหมายความว่า เครื่องส่งรีโมตที่ซ่อมเสร็จแล้วนี้
สามารถใช้งานได ้
สาระการเรียนรู้ 
 1. วงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล  

2. ซ่อมวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล  
3. การทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายและยกตัวอย่างวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลได้  

2. บอกวิธีการทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลได้  
3. บอกวิธีการตรวจสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลได้  
4. บอกวิธีการสร้างวงจรทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลได้  
5. บอกวิธีการทดสอบพร้อมตรวจซ่อมวงจรทดสอบของเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลได้  
6. บอกวิธีการประยุกต์ใช้ตัวรับรีโมต เข้ากับงานอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได ้ 
7. บอกวิธีการประยุกต์ใช้โฟโต ทรานซิสเตอร์เข้ากับงานอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได ้ 



  

8. อธิบายและยกตัวอย่างวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลยี่ห้ออ่ืน ๆ ได ้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 5 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล 
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับวงจรเครื่องส่ งรีโมต  คอนโทรล โดยใช้สื่ อ PowerPoint พร้อมตาราง
ภาพประกอบแล้วตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 5. ครูอธิบายและสาธิตการซ่อมวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล แล้วให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้
นักเรียนเขียนสรุปส่งครู โดยเน้นให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน 
 6. ครใูห้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติการซ่อมวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล โดยครูคอยให้ค าแนะน า  
 7. ครูอธิบายการทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล พร้อมภาพประกอบ แล้วตั้งค าถามให้นักเรียน
ช่วยกันตอบ 
 8. ครูให้นักเรียนลองทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล ที่ได้ท าการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้
อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
10. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
11. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
12. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที ่6 ซ่อมเครื่องส่งรีโมท คอนโทรล 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 6 ซ่อมเครื่องส่งรีโมต คอนโทรล 
 2. ภาพวงจรเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลของเครื่องรับวิทยุเทปดิจิตอล 
 3. ภาพรีโมต คอนโทรลเพื่องานระบบภาพและเสียง 
 4. ภาพเครื่องเล่น DVD ที่ใช้ในบ้านสามารถควบคุมระบบด้วยรีโมต คอนโทรล 
 5. ภาพแสดงการจ่ายพัลส์ให้กับทรานซิสเตอร์ Q1 กับ Q2 
 6. ตารางแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าแต่ละขาของทรานซิสเตอร์ เมื่อขา 15 ของไอซีอยู่ในสภาวะไฮ  
 7. ตารางแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าแต่ละขาของทรานซิสเตอร์ เมื่อขา 15 ของไอซีอยู่ในสภาวะโลว์ 
 8. ภาพวงจรทดสอบเครื่องส่งรีโมต คอนโทรลทุกยี่ห้อ 
 9. ภาพตัวรับรีโมทในรูปแบบต่าง ๆ 
 10. ภาพการใช้ โอห์มมิ เตอร์และเครื่องส่ งรีโมต คอนโทรลตรวจสอบต าแหน่ งขาของโฟโต 
ทรานซิสเตอร์ 
 11. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 12. เครื่องส่งรีโมต คอนโทรลที่ช ารุด 
 13. แบบทดสอบท้ายบทที่ 6 
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 



  

 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 7 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 10 - 11 

หน่วยที ่ 7    ชื่อหน่วย  ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน 
 
แนวคิด 
 โทรศัพท์ (Telephone) เป็นอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมที่สามารถติดต่อระหว่างผู้ส่งกับผู้รับได้ 
ซึ่งโทรศัพท์จะรับพลังงานโดยตรงจากชุมสายโทรศัพท์ กล่าวคือ ในขณะที่ไม่มีการยกหูจะท าให้มีแรงดันไฟตรง
ตกคร่อมที่คู่สายโทรศัพท์เท่ากับ 48 โวลต์ แต่ถ้าหากว่ามีการยกหูโทรศัพท์ข้ึนมา จะส่งผลให้แรงดันไฟตรงที่ตก
คร่อมโทรศัพท์นี้มีค่าระหว่าง 7 ถึง 15 โวลต์ 
 บล็อกไดอะแกรมของโทรศัพท์ 
 โทรศัพท์ใช้ในบ้านหรือที่ส านักงานนั้นย่อมมีคู่สายโทรศัพท์ ซึ่งคู่สายโทรศัพท์จะรับพลังงานโดยตรง
จากชุมสายโทรศัพท์ บล็อกไดอะแกรมของเครื่องโทรศัพท์ อธิบายหลักการท างานของระบบได้คือ 
 1. ในขณะที่ไม่มีการยกหูโทรศัพท์พบว่า ฮุก สวิตช์ (Switch Hook) จะท าหน้าที่ตัดวงจรออกจาก
ระบบท าให้มีแรงดันไฟตรงที่คู่สายโทรศัพท์ทิป (T, Tip) กับริง (R, Ring) เท่ากับ 48 V ซึ่งแรงดันไฟตรง 48 V 
นี้จ่ายให้กับระบบเสียงกริ่ง (Ringer) ท าให้ได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ในกรณีที่มีผู้โทรเข้ามา 
 2. ในขณะที่มีการยกหูโทรศัพท์ ตอนนี้ฮุกสวิตช์จะต้องท าการต่อวงจรให้กับระบบ ส่งผลให้มีแรงดันไฟ
ตรงระหว่าง 7 ถึง 15 โวลต์ จ่ายให้กับไดโอด บริดจ์ D1, D2, D3 และ D4 ส่งผ่าน Z1 ที่ท าหน้าที่ป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าเกินให้กับระบบ ส่งเข้าไปเลี้ยงที่ระบบปากพูด หูฟังที่เรียกว่า สปีช เน็ตเวิร์ค (Speech Network) 
กับระบบกดปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ (Keypad) ส่งผลให้เราสามารถที่จะสนทนาโต้ตอบกับผู้ที่โทรเข้ามาได้ 
 หากเราวิเคราะห์อาการเสียของโทรศัพท์พบว่า ในกรณีที่ 1 ก็คือ เมื่อเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถมีเสียง
กริ่งได้ คือ เมื่อมีผู้โทรเข้ามาแล้ว ผลปรากฏว่าโทรศัพท์ของเราไม่ได้ยินเสียงกริ่ง วิธีแก้คือให้ตรวจสอบคู่สาย T 
กับ R ว่าเกิดขาดหลุดหลวมหรือไม่ ไดโอด บริดจ์เกิดการขาดวงจรชุดริงเกอร์และเพียโซเสีย หรือกรณีที่ 2 เมื่อ
มีผู้โทรเข้ามา เสียงกริ่งดังปกติแต่เมื่อยกหูโทรศัพท์ขึ้น เพ่ือคุยสนทนาแล้วผลปรากฏว่าเราไม่ได้ยินเสียงจากผู้ที่
โทรเข้ามา วิธีแก้ก็คือ ให้ตรวจซ่อมที่ภาคสปีช เน็ตเวิร์คล าโพงมีปัญหา เป็นต้น 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. บล็อกไดอะแกรมของโทรศัพท์  

2. วงจรใช้งานจริงของโทรศัพท์บ้าน  
3. วิเคราะห์อาการเสียเพื่อตรวจซ่อมโทรศัพท์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายและยกตัวอย่าง ประกอบบล็อกไดอะแกรมของโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้านได้ 

2. ประกอบและทดสอบโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้านได้ 
3. ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้านได้ 
4. ตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์จากชุมสายโทรศัพท์ได้ 
5. น าหลักการท างานของโทรศัพท์ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจซ่อมโทรศัพท์อ่ืน ๆ ได ้
6. อธิบายวงจรใช้งานจริงของโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้านได้ 
7. วิเคราะห์จุดเสียของโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้านได้  



  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 6 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน  
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมของโทรศัพท์ โดยใช้สื่อ PowerPoint พร้อมภาพประกอบ แล้ว
ให้นักเรียนซักถาม 
 5. ครูให้นักเรียนศึกษาวงจรใช้งานจริงของโทรศัพท์บ้าน จากนั้นครูอธิบาอีกครั้ง พร้อมภาพประกอบ 
แล้วตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 6. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมของโทรศัพท์ และวงจรใช้งานจริงของโทรศัพท์
บ้าน เน้นให้นักเรียนน ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน  
 7. ครูน าโทรศัพท์ที่ช ารุดมาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์อาการเสียเพ่ือตรวจซ่อมโทรศัพท์ จากนั้นให้
อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
 8. ครอูธิบายและสาธิตการตรวจซ่อมโทรศัพท์ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนซักถาม   
 9. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการตรวจซ่อมโทรศัพท์ โดยครูคอยให้ค าแนะน า  
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
11. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
12. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
13. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที ่7 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน 

 
 
 
 
 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 7 ซ่อมโทรศัพท์ที่ใช้ในบ้าน 
 2. ภาพบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับ - ส่งที่เป็นโทรศัพท์เพ่ือใช้ในบ้านหรือส านักงาน 
 3. ภาพโทรศัพท์ที่มีตัวแม่และตัวลูกท่ีสามารถบันทึกหน่วยความจ าได้ถึง 10 เลขหมาย 
 4. ภาพวงจรทั่วไปของโทรศัพท์บ้านหรือส านักงาน 
 5. ภาพบล็อกไดอะแกรมของระบบปากพูด หูฟังของไอซีเบอร์ MC 34014 
 6. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง  
 7. โทรศัพท์ที่ช ารุด  
 8. แบบทดสอบท้ายบทที่ 7  
การวัดผลและประเมินผล 



  

 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 8 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 12 - 13   

หน่วยที ่ 8    ชื่อหน่วย  ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
 
แนวคิด 
 เตารีดไฟฟ้า เรียกทับศัพท์ว่า อิเล็กตริก ไอออน (Electric Iron) เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไว้ส าหรับ
รีดผ้าให้เรียบมีอยู ่2 ชนิด คือ เตารีดไฟฟ้าอัตโนมัติและเตารีดไอน  า 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของเตารีดไฟฟ้า มีดังนี   

1. สายไฟ ปลั๊ก และปลอกสาย 
2. ด้ามจับและฝาครอบ 

 3. แผ่นความร้อนและลวดความต้านทาน  
4. แผ่นเพิ่มน  าหนักและแผ่นกั นความร้อน  
5. คอนแทกต์และแผ่นไบ-เมทอลิก คอนแทกต์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (Electric Rice Cookers) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีไว้เพ่ือการหุงต้ม เช่น การหุงข้าว จะใช้
เวลาไม่เกิน 30 นาท ี
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีดังนี   

1. อุปกรณ์ควบคุมความร้อน เรียกว่า เทอร์โมสตัท  
2. สวิตช์หุงข้าว  
3. แผ่นฮีตเตอร์ 
ส าหรับอาการเสียของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ให้สังเกตจากส่วนประกอบเป็นส าคัญ เช่น หุงข้าวสุกแล้ว แต่

ระบบไม่ยอมตัดไฟ แสดงว่าตัวเสียอาจจะเป็นเทอร์โมสตัท ถ้าหม้อหุงข้าวไม่ร้อน อาจเกิดจากสายไฟขาด
หรือไม่ก็แผ่นความร้อนขาด เป็นต้น 

กาต้มน ้าไฟฟ้า (Electric Pot) มีไว้เพ่ือชงเครื่องดื่มหรืออาจน าน  าร้อนที่ได้ไปผสมน  าอาบเวลาที่
อากาศหนาวจัด กาต้มน  าไฟฟ้า มี 3 แบบ คือ แบบธรรมดา แบบอัตโนมัติ และแบบที่มีฝาพลาสติกเพ่ือกดน  า
ออกมา 

อาการเสียของกาต้มน  าไฟฟ้า ประการแรก คือ ต้มน  าแล้วไม่ร้อน ให้สังเกตสายไฟของกาต้มน  าว่าเกิด
การขาดวงจร หรือหลุดหลวมหรือไม่ ประการที่ 2 เทอร์โมฟิวส์ขาด ประการสุดท้าย ลวดความร้อนเกิดขาด
วงจร เป็นต้น 

กระทะไฟฟ้า (Electric Bowls) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไว้เพ่ือต้ม ผัด แกง ทอด อบ เป็นต้น โดยวงจร
ของกระทะไฟฟ้าจะเหมือนกับกาต้มน  าไฟฟ้าทุกประการ แต่แตกต่างตรงที่จุดประสงค์ของการใช้งานเท่านั น 

อาการเสียของเตารีดไฟฟ้า จุดเสียและการแก้ไข 
1. เตารีดไม่ร้อน  1. ฟิวส์ขาด  

2. เทอร์โมสตัทแตกหัก  
3. สายไฟขาด  
4. ลวดความร้อนขาด  

2. เตารีดไม่ร้อนพอหรืออาจจะร้อนจัด  1. เทอร์โมสตัทเสีย  
2. ปรับเทอร์โมสตัทให้ถูกต้อง  



 

ส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้าประกอบด้วย ตัวกระทะ ลวดความร้อนและสายไฟฟ้า  หากกระทะ
ไฟฟ้าไม่เกิดความร้อนให้ตรวจสอบสายไฟฟ้า ลวดความร้อน และสวิตช์ เป็นต้น 
 เครื่องท้าน ้าอุ่น (Electric Showers) เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกในกรณีที่อากาศเย็นจัด น  าอุ่น
ช่วยขจัดไขมันตามรูขุมขน ช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี กระเปร่า 
 ส่วนประกอบของเครื่องท าน  าอุ่นประกอบด้วย ลวดความร้อน หลอดไฟ สวิตช์แรงดันไฟฟ้า       และ
เทอร์โมสตัท ในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องท าน  าอุ่นพบว่า ถ้าเครื่องท าน  าอุ่นไม่ตัด ให้เปลี่ยนเทอร์
โมสตัท หรือในกรณีที่แรงดันของน  ามีน้อยลงแต่ระบบไม่สามารถตัดได้ ให้เปลี่ยนสวิตช์แรงดันไฟฟ้า เป็นต้น 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. เตารีดไฟฟ้า  

2. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
3. กาต้มน  าไฟฟ้า  
4. กระทะไฟฟ้า  
5. เครื่องท าน  าอุ่น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. วิเคราะห์อาการเสียของเตารีดไฟฟ้าได้ 

2. ตรวจซ่อมเตารีดไฟฟ้าได้ 
3. วิเคราะห์อาการเสียของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ 
4. ตรวจซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ 
5. วิเคราะห์อาการเสียของกาต้มน  าไฟฟ้าได้ 
6. ตรวจซ่อมกาต้มน  าไฟฟ้าได้ 
7. วิเคราะห์อาการเสียของกระทะไฟฟ้าได้ 
8. ตรวจซ่อมกระทะไฟฟ้าได้ 
9. วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องท าน  าอุ่นได้ 
10. ตรวจซ่อมเครื่องท าน  าอุ่นได้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ขั นน้าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื อหาในหน่วยที่ 7 
 2. ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั นสอน 
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint 
พร้อมภาพประกอบ แล้วตั งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 5. ครูน าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เช่น เตารีดไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กาต้มน  าไฟฟ้า 
กระทะไฟฟ้า เครื่องท าน  าอุ่น เป็นต้น ที่ช ารุดมาให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์อาการเสีย จากนั นครูและนักเรียน
อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
 6. ครูอธิบายพร้อมทั งสาธิตวิธีการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนซักถาม  



 

 7. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับวิธีการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ โดยเน้นให้น า
กระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน 
 8. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ โดยครูคอยให้ค าแนะน า 
 9. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเปิดบริการรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในชุมชนที่นักเรียนอาศัย
อยู่กลุ่มละ 1 ประเภท ห้ามซ  ากัน แล้วให้เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานส่งครู เน้นให้น ากระดาษที่ใช้แล้วด้าน
หนึ่งมาท างาน 
 ขั นสรุปและการประยุกต์ 

10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื อหาในบทเรียน 
11. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
12. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
13. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่ 8.1 ซ่อมเตารีดไฟฟ้า ใบงานที่ 8.2 ซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใบงานที่ 

8.3 ซ่อมกาต้มน  าไฟฟ้า ใบงานที่ 8.4 ซ่อมกระทะไฟฟ้า และใบงานที่ 8.5 ซ่อมเครื่องท าน  าอุ่น  
สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 8 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 2. ภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทต่าง ๆ 
 3. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 4. ตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช ารุดประเภทต่าง ๆ  
 5. แบบทดสอบท้ายบทที่ 8 
  
 
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 



 

 



  

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 9 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 14 - 15 

หน่วยที ่ 9    ชื่อหน่วย  ซ่อมวิทยุสื่อสาร 
 
แนวคิด 
 วิทยุสื่อสาร คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ  ซึ่งความถี่ที่ใช้นั้นมีรูปแบบที่
แตกต่างกัน เช่น 27 MHz, 104 MHz เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาที่ภาครับพบว่า สายอากาศจะท าหน้าที่รับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุเข้ามา จากนั้นก็มา
ผ่านสวิตช์ ในการที่จะเลือกรับสัญญาณวิทยุดังกล่าวเข้ามาส่งไปที่วงจรภาครับวิทยุ ซึ่งวงจรภาครับวิทยุจะเป็น
ชนิดทีอาร์เอฟ (TRF, Tune Radio Frequency) โดยจะท าหน้าที่ดีเท็กเตอร์ในตัว ก็คือ ท าหน้าที่ก าจัด
คลื่นพาห์ทิ้งเหลือเพียงความถี่เสียงส่งให้กับวงจรขยายเสียงออกไปที่ล าโพง 
 เมื่อพิจารณาไปที่ภาคส่งพบว่า  สัญญาณเสียงที่ พูดใส่ล าโพง จะส่งเข้าสู่วงจรขยายเสียง น า
สัญญาณเสียงที่ได้ไปผสมคลื่นกับความถี่ออสซิลเลเตอร์ ที่ภาคส่งวิทยุ ส่งให้กับสายอากาศ 
 ในการวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องรับส่งวิทยุสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้ ดังนี้  

1. วิทยุรับส่งไม่สามารถส่งได้ แต่ภาครับวิทยุท างานได้ตามปกติ 
3. วิทยุรับส่งไม่สามารถท่ีจะรับหรือส่งได้ 
 
2. วิทยุรับส่งไม่สามารถรับได้ แต่ภาคส่งวิทยุท างานได้ตามปกติ  
ตรวจซ่อมเครื่องรับส่งวิทยุ 
1. วิทยุรับส่งไม่สามารถส่งได้ แต่ภาครับวิทยุท างานได้ตามปกติ  
 1.1 ตรวจสอบ L1, C1 และคริสตัล ออสซิลเลเตอร์ X-TAL1  
 1.2 ตรวจสอบการท างานของทรานซิสเตอร์ Q1  
 1.3 ตรวจสอบสวิตช์ S1  
2. วิทยุรับส่งจะส่งคลื่นวิทยุได้อย่างเดียว แต่รับคลื่นวิทยุไม่ได้  
 2.1 ตรวจสอบ L2, C6  
 2.2 ตรวจสอบการท างานของทรานซิสเตอร์ Q2  
 2.3 ตรวจสอบสวิตช์ S1  
3. วิทยุรับส่งมีเสียงซ่าตลอดเวลา ไม่สามารถรับและส่งคลื่นวิทยุได้  
 3.1 ตรวจสอบออสซิลเลเตอร์ภาครับส่วนวงจรขยายเสียงดีเป็นปกติ  
 3.2 ตรวจสอบออสซิลเลเตอร์ภาคส่ง 

 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. บล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งวิทยุเบื้องต้น  

2. หลักการท างานของวิทยุรับส่งความถ่ี 27 MHz  
3. ทิศทางกระแสไฟตรงของระบบรับส่งวิทยุ 27 MHz  
4. ตรวจซ่อมเครื่องรับส่งวิทยุ 



  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายและยกตัวอย่างบล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งวิทยุเบื้องต้นได้ 

2. วิเคราะห์อาการเสียของวิทยุสื่อสารได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของวิทยุรับส่งความถ่ี 27 MHz ได ้
4. ประยุกต์ใช้งานกับวิทยุสื่อสารอ่ืน ๆ ได้ 
5. ประกอบ ทดสอบและตรวจซ่อมวิทยุสื่อสารได้ 
6. บอกวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารส าหรับการซ่อมวิทยุสื่อสารได้  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 8 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ซ่อมวิทยุสื่อสาร  
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งวิทยุเบื้องต้น โดยใช้สื่อ PowerPoint พร้อม
ภาพประกอบ แล้วให้นักเรียนซักถาม 
 5. ครใูห้นักเรียนศึกษาหลักการท างานของวิทยุรับส่งความถี่ 27 MHz จากนั้นครูอธิบายอีกครั้ง พร้อม
ภาพประกอบ แล้วสุ่มตัวอย่างนักเรียนให้ลุกข้ึนตอบค าถาม 
 6. ครูอธิบายทิศทางกระแสไฟตรงของระบบรับส่งวิทยุ 27 MHz พร้อมภาพประกอบ แล้วให้นักเรียน
ซักถาม  
 7. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งวิทยุเบื้องต้น หลักการท างานของ
วิทยุรับส่งความถี่ 27 MHz และทิศทางกระแสไฟตรงของระบบรับส่งวิทยุ 27 MHz เน้นให้น ากระดาษที่ใช้แล้ว
ด้านหนึ่งมาท างาน 
 8. ครูน าวิทยุสื่อสารที่ช ารุดมาให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์อาการเสีย แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เพ่ือหาข้อสรุป 
 9. ครูอธิบายและสาธิตการซ่อมวิทยุสื่อสาร แล้วให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุป เน้น
ให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน  

10. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการซ่อมวิทยุสื่อสาร โดยครูคอยให้ค าแนะน า    
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
12. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
13. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
14. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 9 ซ่อมวิทยุสื่อสาร 
 2. ภาพบล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งวิทยุเบื้องต้น 



  

 3. ภาพวิทยุสื่อสารที่ไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน มีก าลังวัตต์ไม่สูงมากนัก 
 4. ภาพวิทยุสื่อสารที่มีก าลังส่งสูง 
 5. ภาพวงจรวิทยุรับ-ส่งความถ่ี 27 MHz 
 6. ภาพเส้นทางกระแสไฟตรงของภาครับวิทยุที่ท างานโดยทรานซิสเตอร์ Q2  
 7. ภาพเส้นทางกระแสไฟตรงของภาคส่งวิทยุที่ท างานโดยทรานซิสเตอร์ Q1 
 8. ภาพเส้นทางกระแสไฟตรงพร้อมเฟสเสียงของวงจรเครื่องขยายเสียง 
 9. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 10. วิทยุสื่อสารที่ช ารุด  
 11. แบบทดสอบท้ายบทที่ 9 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 10 
วิชา  งานบริการอิเล็กทรอนิกส์   รหัสวิชา  2105 - 2117    สัปดาห์ที ่ 16 - 17   

หน่วยที่  10    ชื่อหน่วย  ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ  
 
แนวคิด 
 วงจรเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์นี้ จะเป็นเครื่องที่ผลิตเนกาตีฟไอออน ออกซิเจน 
(Negative - Ion Oxygen) ซึ่งเป็นออกซิเจนที่มีประจุไฟฟ้าลบขึ้นมา ประจุไฟฟ้าลบที่ได้จะ ก าเนิดจากวงจร
สวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าสูง (High Volt Switching) โดยแรงดันไฟฟ้าสูงที่ได้จะต้องเป็น แรงดันไฟฟ้าชนิดลบเท่านั้น 
 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟตรง 12 โวลต์ 
 วงจรเครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์นั้นใช้แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ เหมาะส าหรับติดตั้งในรถยนต์ที่ติด
เครื่องปรับอากาศ 
 เมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งเกิดความเสียหาย 
 ให้ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบ ดังนี้  

1. จ่ายไฟเลี้ยงที่มีค่า 12 โวลต์ดีซีเข้ามายังวงจร โดยแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงอาจน ามาจากแบตเตอรี่รถยนต์ 
12 โวลต์ หรืออาจน ามาจากแหล่งจ่ายไฟตรงที่ปรับแรงดันไฟฟ้าไว้ 12 โวลต์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่ า
ประมาณ 1 แอมแปร ์

2. เมื่อมีแรงดันไฟมาเลี้ยงที่ IC1 เป็นปกติแล้ว ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขา 3 ของ IC1 ปกต ิแรงดันไฟฟ้าที่
ขา 3 ของ IC1 มีค่าแรงดันไฟฟ้าดีซีอยู่ระหว่าง 5 – 8 โวลต์ วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขา 3 ของไอซีดังกล่าว
จะต้องตั้งย่านดีซีโวลต์มิเตอร์ไปในต าแหน่ง 10 DCV 

3. ให้ตรวจสอบตัวต้านทาน R4 ว่าขาดหรือไม่ โดยตั้งย่านดีซีโวลต์มิเตอร์ไปต าแหน่ง 50 DCV ซึ่ง
ขั้วบวกของดีซีโวลต์มิเตอร์แตะไปที่ตัวต้านทาน R4 ข้างที่ต่อกับไฟบวก 12 โวลต์ ส่วนขั้วลบโวลต์มิเตอร์แตะ
เข้าไปที่ R4 ข้างที่ต่อเข้ากับขดลวด L1 ซึ่งเป็นคอยล์จุดระเบิดในรถยนต์ 

4. เช็คท่ีทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน Q1 กับ Q2 โดยวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 
วงจรเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีไทเมอร์เป็นตัวสวิตชิ่ง 
วงจรเครื่องฟอกอากาศอีกชนิดหนึ่ง ใช้ไอซีไทเมอร์เบอร์ 555 ท าหน้าที่สวิตชิ่ง แหล่งจ่ายไฟฟ้าในวงจร

ดังกล่าวใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ โดยมีไดโอด D1 คือ เบอร์ IN4002 ท าหน้าที่ป้องกันการจ่าย
แรงดันไฟฟ้าผิดขั้ว ส่วนตัวเก็บประจุ C1 ท าหน้าที่คัปปลิง (Decoupling) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 47 μF ทน
แรงดันไฟฟ้าได้ 16 โวลต์ 

 
 
 
เมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีสวิตชิ่งเกิดความเสียหาย  
ควรวิเคราะห์หาตัวเสียตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือ  
1. วัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเลี้ยงให้กับวงจรคือ แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ โดยขั้วบวกของดีซีโวลต์มิเตอร์ 

แตะที่ขา 4 ของ IC1 ส่วนขั้วลบของดีซีโวลต์มิเตอร์แตะไปที่กราวด์ของวงจร 
2. วัดแรงดันไฟดีซีที่ขา 3 ของ IC1 วิธีการวัดแรงดันไฟฟ้าที่จุดดังกล่าวให้ตั้งย่านดีซีโวลต์มิเตอร์ไป

ต าแหน่ง 10 DCV 



 

3. ส ารวจตัวต้านทาน R4 ที่มีค่าความต้านทานเท่ากับ 20 โอห์ม ถ้าหากว่า R4 เกิดการขาดวงจร หม้อ
แปลงไฟฟ้า T1 ไม่อาจที่จะสร้างอ านาจสนามแม่เหล็กข้ึนมาได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. วงจรเครื่องฟอกอากาศใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่ง  

2. วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟตรง 12 โวลต์  
3. เมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งเกิดความเสียหาย  
4. วงจรเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีไทเมอร์เป็นตัวสวิตชิ่ง  
5. เมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีสวิตชิ่งเกิดความเสียหาย 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายและยกตัวอย่างประกอบวงจรเครื่องฟอกอากาศได้  

2. ทดสอบและตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ทรานซิสเตอร์ ดาร์ลิงตันได้  
3. ทดสอบและตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีไทเมอร์ได้  
4. ค านวณความถี่ในวงจรเครื่องฟอกอากาศได้  
5. น าหลักการไปประยุกต์ใช้กับเครื่องฟอกอากาศอื่น ๆ ได ้ 
6. ทดสอบไอซีไทเมอร์เบอร์ 555 ว่าดีหรือเสียได้  
7. ทดสอบทรานซิสเตอร์ว่าดีหรือเสียได้ 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครทูบทวนเนื้อหาในหน่วยที่ 9 
 2. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับเรื่อง ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ 
 3. ครูสรุปเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นสอน 
 4. ครูอธิบายเกี่ยวกับวงจรเครื่องฟอกอากาศใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่ง โดยใช้สื่อ PowerPoint พร้อม
ภาพประกอบ แล้วให้นักเรียนซักถาม 
 5. ครูอธิบายเกี่ยวกับวงจรเรียงกระแสไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟตรง 12 โวลต์ พร้อมภาพประกอบ แล้วตั้ง
ค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ 
 6. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับวงจรเครื่องฟอกอากาศใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่ง และวงจรเรียง
กระแสไฟฟ้าผลิตแรงดันไฟตรง 12 โวลต์ เน้นให้น ากระดาษท่ีใช้แล้วด้านหนึ่งมาท างาน  
 7. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งเกิดความ
เสียหาย จากนั้นให้อภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป 
 8. ครูอธิบายเกี่ยวกับวงจรเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีไทเมอร์เป็นตัวสวิตชิ่ง พร้อมภาพประกอบ แล้ว
ตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ  
 9. ครูถามความคิดเห็นของนักเรียนเมื่อเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไอซีสวิตชิ่งเกิดความเสียหาย จากนั้นครู
และนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป  



 

10. ครูน าตัวอย่างเครื่องฟอกอากาศที่ช ารุด มาให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์อาการเสีย จากนั้นให้
อภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อสรุป 

11. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ แล้วให้นักเรียนซักถาม จากนั้นให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติ โดยครูคอยให้ค าแนะน า      
 ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

12. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาในบทเรียน 
13. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้วิธีการถาม – ตอบ 
14. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบท ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 
15. ครูให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่ 10 ซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ 
  

สื่อการเรียนการสอน 
 1. PowerPoint บทที่ 10 ตรวจซ่อมวงจรเครื่องฟอกอากาศ 
 2. ภาพวงจรเครื่องฟอกอากาศใช้ไฟตรงเลี้ยง 12 โวลต์ ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตันเป็นตัวสวิตชิ่ง 
 3. ภาพเฟสบวกของคลื่นรูปสี่เหลี่ยมถูกป้อนให้ทรานซิสเตอร์ Q1 ท างานท าให้ไดโอด D1 เกิดไบแอส
ตรง ท าให้ C4, C5 และ C6 ชาร์จประจุ 
 4. ภาพเฟสลบของคลื่นรูปสี่เหลี่ยม เมื่อปรากฏที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 ส่งผลให้ไดโอด D1 เกิด
ไบแอสกลับ ท าให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปประจุไฟฟ้าที่ C4, C5 และ C6 
 5. ภาพวงจรภาคจ่ายไฟฟ้า 12 โวลต์ ส าหรับเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในรถยนต์ 
 6. ภาพวงจรฟอกอากาศส าหรับรถยนต์อีกยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ไอซี 555  
 7. ภาพเมื่อ IC1 ผลิตสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมเฟสบวก ส่งผลให้ขดทุติยภูมิขดบนได้รับเฟสบวก ส่วนขด
ล่างได้รับเฟสลบ 
 8. ภาพเมื่อ IC1 ผลิตสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมเฟสลบ ส่งผลให้ขดทุติยภูมิขดบนได้รับเฟสลบ ส่วนขดล่าง
ได้รับเฟสบวก  
 9. ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่จ าเป็นในงานบริการเครื่อง 
 10. เครื่องฟอกอากาศที่ช ารุด 
 11. แบบทดสอบท้ายบทที่ 10 
การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีวัดผล 
 1. ตรวจแบบทดสอบท้ายบท 
 2. ตรวจใบปฏิบัติงาน 
 3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เครื่องมือวัดผล 
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท 
 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันประเมิน 
เกณฑ์การประเมินผล  
 1. แบบประเมินผลการท าแบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ผ่าน 60% ขึ้นไป 



 

 2. แบบประเมินใบปฏิบัติงาน เกณฑ์ผ่าน 70% ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 


