
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 1 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน0 รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 1-2 

ช่ือหน1วย สีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี จำนวน 12 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

1.1 สีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

1.2 สัญญาณและการส<งโทรทัศน0สี 

 

สมรรถนะย1อย 

แสดงความรู้เกี/ยวกบัสีแสงและการสง่สญัญาณโทรทศัน์สี 
 

สาระสำคัญ 

1. การส<งสัญญาณโทรทัศน0อยู<ในรูปของคล่ืนแม<เหล็กไฟฟJา ส<งคล่ืนในระดับสายตา สัญญาณจากเคร่ืองส<ง 

โทรทัศน0ประกอบดNวยสัญญาณเสียง สัญญาณภาพ สัญญาณแบลงกิง สัญญาณซิงค0และสัญญาณอีควอไลซิง 

2. การสแกน หมายถึง การกวาดลำอิเล็กตรอนใหNท่ัวบริเวณหนNาจอ จากซNายไปขวาและจากบนลงล<าง

การสแกนมี 2 วิธี คือ การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ และการสแกนแบบอินเตอร0เลซ 

3. มาตรฐานโทรทัศน0ขาว-ดำ มี 2 ระบบ คือ ระบบ NTSC และระบบ CCIR 

4. ระบบ NTSC เปaนมาตรฐานของอเมริกา ส<งสัญญาณดNวยความกวNาง 6 เมกะเฮิรตซ0 และระบบ CCIR

เปaนระบบมาตรฐานของยุโรป ส<งสัญญาณดNวยความกวNาง 7 เมกะเฮิรตซ0 สัญญาณโทรทัศน0ประกอบดNวย

สัญญาณเสียง สัญญาณภาพ สัญญาณแบลงกิง สัญญาณซิงค0 และสัญญาณอีควอไลซิง มีการส<งสัญญาณแบบ

Vestigial Side Band 

5. หลอดภาพ คืออุปกรณ0ทำหนNาท่ีเปล่ียนสัญญาณทางไฟฟJาเปaนรายละเอียดของภาพ หลอดภาพมีส<วน

สำคัญ 2 ส<วน คือ จอภาพและอิเล็กตรอน การวัดขนาดของจอภาพหน<วยเปaนน้ิว โดยวัดตามเสNนทแยงมุม 

6. หลอดกำเนิดภาพ (CCD : Charge Coupled Device) ทำหนNาท่ีกำเนิดสัญญาณภาพและสัญญาณสี 

การสรNางภาพของหลอดกำเนิดภาพทำใหNเกิดรายละเอียดของภาพโดยโครงสรNางพ้ืนฐานของ CCD เปaนสาร

ซิลิคอนแบบพี ดNานบนของหนNากากฉาบดNวยฉนวน และความลึกของข้ัวไฟฟJาจะมากหรือนNอยข้ึนอยู<กับการ

เปล่ียนแปลงแรงดันท่ีปJอนใหNกับข้ัวไฟฟJา 

7. เคร่ืองส<งโทรทัศน0 ประกอบดNวยเคร่ืองส<งภาพและเคร่ืองส<งเสียง เคร่ืองส<งภาพทำหนNาท่ีส<ง

รายละเอียดของภาพท่ีมีการมอดูเลตแบบ AM (Amplitude Modulation) และเคร่ืองส<งเสียงทำหนNาท่ีส<ง

รายละเอียดของเสียงท่ีมีการมอดูเลตแบบ FM (Frequency Modulation)  

8. สายอากาศ หมายถึง ตัวนำท่ีทำหนNาท่ีส<งกระจายคล่ืนแม<เหล็กไฟฟJาออกไปในอากาศ คล่ืนแม<เหล็ก 

ไฟฟJาประกอบดNวย สนามไฟฟJาและสนามแม<เหล็ก 



 

9. ส<วนประกอบท่ีสำคัญของเคร่ืองรับโทรทัศน0ขาว-ดำ คือ วงจรส<วนหนNา วงจรส<วนภาพ วงจรส<วนเสียง 

วงจรส<วนสแกน และวงจรจ<ายแรงดัน 

10. วงจรส<วนหนNาคือ วงจรท่ีทำหนNาท่ีรับสัญญาณโทรทัศน0เขNามาแลNวเปล่ียนเปaนสัญญาณความถ่ีกลาง 

11. วงจรส<วนภาพ ทำหนNาท่ี แยกสัญญาณภาพออกจากคล่ืนพาห0 และขยายสัญญาณภาพใหNมีความแรง

สูงข้ึน เพ่ือส<งใหNจอภาพเกิดรายละเอียดของภาพ 

12. วงจรส<วนเสียง ทำหนNาท่ีแยกสัญญาณเสียงออกจากคล่ืนพาห0 และขยายสัญญาณเสียงใหNมีความแรง

สูงข้ึน เพ่ือส<งใหNลำโพงเกิดรายละเอียดของเสียง 

13. วงจรสแกน ทำหนNาท่ีควบคุมการสแกนเพ่ือใหNเกิดภาพ 

14. วงจรจ<ายแรงดัน ทำหนNาท่ีจ<ายแรงดันใหNกับวงจรต<าง ๆ ภายในเคร่ืองรับโทรทัศน0 

15. เคร่ืองรับโทรทัศน0ขาว-ดำ ทำหนNาท่ีรับสัญญาณโทรทัศน0ความถ่ีสูงท่ีส<งมาจากสถานีส<ง ซ่ึงมีสัญญาณ

ภาพและสัญญาณเสียง 
 

จุดประสงคEการสอน 
 

 จุดประสงคEท่ัวไป 

 เพ่ือใหNนักเรียนมีความรูN ความเขNาใจเก่ียวกับสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี ระบบการสแกน 

ระบบมาตรฐานโทรทัศน0ขาว-ดำ หลอดภาพและหลอดกำเนิดภาพ เคร่ืองส<งโทรทัศน0เบ้ืองตNนและเคร่ืองรับ

โทรทัศน0ขาว-ดำ 
 

 จุดประสงคEเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกสีแสงท่ีใชNในเคร่ืองรับโทรทัศน0สีไดN 

2. บอกจำนวนเสNนภาพของเคร่ืองรับโทรทัศน0ไดN 

3. บอกการสรNางภาพของโทรทัศน0สีไดN 

4. บอกความสัมพันธ0ของสัญญาณ Y กับสัญญาณ RGB ไดN 

5. บอกสัญญาณภาพสีรวม CVBS ไดN 

6. บอกสัญญาณเพ่ือวัตถุประสงค0พิเศษไดN 

7. บอกสัญญาณพาหะย<อยของสีไดN 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือใหNผูNปฏิบัติไดNเรียนรูNถึงความหมายคีย0บอร0ดปุ�มต<าง ๆ พรNอมการส่ังงานใหNเคร่ืองทำงานใน

ฟ�งก0ช่ันต<าง ๆ ไดNอย<างถูกตNองตามข้ันตอน 

2. เพ่ือทบทวนความรูNความเขNาใจเก่ียวกับการต<อเช่ือมระบบโทรทัศน0กับอุปกรณ0อ่ืน ๆ ไดN 

3. เพ่ือทดสอบการทำงานของเคร่ืองในภาวะปกติ ก<อนท่ีไดNรับการทดลองในส<วนของวงจรทางไฟฟJาใน

ลำดับต<อไป 



 

 

 

 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ความมีวินัย                                8. การละเวNนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. ดNานความมีมนุษย0สัมพันธ0 

3. ความประหยัด                       10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. มีความคิดริเร่ิมสรNางสรรค0 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย0สุจริต 

6. ความกตัญ�ู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝ�รูN 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 1 สีแสงและการส1งสัญญาณโทรทัศนEสี 

1. สีแสงท่ีใชNในเคร่ืองรับโทรทัศน0สีไดN 

2. จำนวนเสNนภาพของเคร่ืองรับโทรทัศน0ไดN 

3. การสรNางภาพของโทรทัศน0สีไดN 

4. ความสัมพันธ0ของสัญญาณ Y กับสัญญาณ RGB ไดN 

5. สัญญาณภาพสีรวม CVBS ไดN 

6. สัญญาณเพ่ือวัตถุประสงค0พิเศษไดN 

7. สัญญาณพาหะย<อยของสีไดN 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 20 นาที) 

1. เตรียมส่ือและชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน0

หน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณ

โทรทัศน0สี 

2. ตรวจความเปaนระเบียบและวินัย โดยใหNนักเรียน 

แต<งกายใหNถูกระเบียบ และเขNาเรียนใหNตรงเวลา 

 

ข้ันนำ (เวลา 120 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 1) 

1. ครูช้ีแจงจุดประสงค0รายวิชา มาตรฐานรายวิชา  

คำอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน   

การวัดผลและประเมินผล 

2. ครูใหNนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ก<อนเรียน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน0  

3. ครูใหNนักเรียนทำแบบทดสอบก<อนเรียน 

หน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณ

โทรทัศน0สี 

4. ครูบอกจุดประสงค0ของการเรียนรูNหน<วยท่ี 1 

เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

5. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามเร่ืองอุปกรณ0

อิเล็กทรอนิกส0 เพ่ือนำเขNาสู<การเรียนเร่ืองสีแสง

และการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 120 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการ

ส<งสัญญาณโทรทัศน0สี โดยใชNส่ือ Power Point 

ประกอบการบรรยาย พรNอมยกตัวอย<าง และ

ถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหNนักเรียนช<วยกันสรุปเน้ือหาร<วมกับครู  

3. ครูใหNนักเรียนทบทวนความรูNเน้ือหาหน<วยท่ี 1 

เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี เพ่ือ

เตรียมทดลองปฏิบัติ ใบงานการทดลองหน<วยท่ี 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน0หน<วยท่ี 1 

เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

2. นักเรียนพรNอมรับการตรวจระเบียบและวินัย 

โดยแต<งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรNอย  

และเขNาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนรับฟ�งและจดบันทึก 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก<อนเรียน 

วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน0  

3. นักเรียนทำแบบทดสอบก<อนเรียนหน<วยท่ี 1 

เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

4. นักเรียนรับฟ�งและจดบันทึก 

 

5. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับสี

แสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

 

 

1. นักเรียนฟ�งบรรยาย ศึกษา ทำความเขNาใจ

เน้ือหาจากใบความรูNหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและ

การส<งสัญญาณโทรทัศน0สี จดบันทึก และถาม-

ตอบกับครู 

2. นักเรียนช<วยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูNเน้ือหา

หน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณ

โทรทัศน0สี 



 

1 เร่ืององค0ประกอบของการรับสัญญาณภาพ

โทรทัศน0 

กิจกรรมการเรียนการสอน 



 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 100 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หน<วยท่ี 1 เร่ืององค0ประกอบของการรับ

สัญญาณโทรทัศน0 ใหNนักเรียนแบ<งกลุ<มตาม

ความสมัครใจกลุ<มละ 4 คน ฝ�กปฏิบัติตามใบ

งานการทดลอง  ครูใหNคำแนะนำ ช<วยเหลือ

แกNไขป�ญหาในการทำใบงานการทดลอง  

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 320 นาที) 

(สอนคร้ังท่ี 2) 

5. ครูถามทบทวนความรูNเร่ืองสีแสงและการส<ง

สัญญาณโทรทัศน0สี เพ่ือเตรียมทดลองใบงาน

การทดลองหน<วยท่ี 1 เร่ืององค0ประกอบของ

การรับสัญญาณโทรทัศน0 ต<อจากการทดลอง

คร้ังท่ี 1 

6. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หน<วยท่ี 1 เร่ืององค0ประกอบของการรับ

สัญญาณโทรทัศน0 ใหNนักเรียนแบ<งกลุ<มตามเดิม

ฝ�กปฏิบัติตามใบงานการทดลองหน<วยท่ี 1  

(ต<อจากการทดลองคร้ังท่ี 1)  ครูใหNคำแนะนำ 

ช<วยเหลือแกNไขป�ญหาในการทำใบงาน  

และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชN 

แบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

7. ใหNนักเรียนทำแบบฝ�กหัดหน<วยท่ี 1  

เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี เพ่ือ

เสริมทักษะ ครูใหNคำแนะนำ ใหNคำปรึกษา  

และตอบขNอซักถาม 

 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน<วยท่ี 1  

เร่ืององค0ประกอบของการรับสัญญาณโทรทัศน0 

 

 

 

 

 

5. นักเรียนรับฟ�งและจดบันทึก 

 

 

 

6. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน<วยท่ี 1  

เร่ืององค0ประกอบของการรับสัญญาณโทรทัศน0 

 

 

 

 

 

7. นักเรียนทำแบบฝ�กหัดหน<วยท่ี 1  

และซักถามขNอสงสัย 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 40 นาที) 

1. ครูใหNนักเรียนช<วยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมด 

ท่ีไดNเรียนในหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<ง

สัญญาณโทรทัศน0สี และถาม-ตอบ ทบทวน

ความรูNความเขNาใจของนักเรียน 

2. ครูใหNนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

หน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณ

โทรทัศน0สี เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหNนักเรียนศึกษาคNนควNาเก่ียวกับ

เร่ืองการส<งสัญญาณโทรทัศน0สีและมาตรฐาน

ระบบโทรทัศน0สี เพ่ือจะเรียนในคร้ังต<อไป 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 720 นาที 

 

1. นักเรียนช<วยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน<วยท่ี 1 

เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการส<งสัญญาณ

โทรทัศน0สีและมาตรฐานระบบโทรทัศน0สี 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหNนักเรียนทบทวนความรูNหน<วยท่ี 1 เพ่ือเปaนความรูNพ้ืนฐานในการเรียนต<อไปในสัปดาห0ท่ี 3 

2. หลังจากเรียนจบหน<วยท่ี 1 ในสัปดาห0ท่ี 2 ใหNนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห0ท่ี 3 เร่ืองการส<ง

สัญญาณโทรทัศน0สีและมาตรฐานระบบโทรทัศน0สี 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพE 

1. แบบทดสอบก<อนเรียนหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

2. ใบความรูNประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

3. ใบงานการทดลองหน<วยท่ี 1 เร่ืององค0ประกอบของการรับสัญญาณโทรทัศน0  

4. แบบฝ�กหัดทNายหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

6. เฉลยแบบทดสอบก<อนเรียนหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

7. เฉลยใบงานการทดลองหน<วยท่ี 1 เร่ืององค0ประกอบของการรับสัญญาณโทรทัศน0  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหน<วยท่ี 1 เร่ืององค0ประกอบของการรับสัญญาณโทรทัศน0  

9. เฉลยแบบฝ�กหัดทNายหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หน<วยท่ี  1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  



 

12. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก<อนเรียน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน0  

ส่ือโสตทัศนE 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร0 และคอมพิวเตอร0 

 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ0ท่ีใชNในการทดลอง 

-   ชุดฝ�กโทรทัศน0สี Sharp รุ<น 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูNเปaนรายบุคคล โดยใชNแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชNเกณฑ0ผ<าน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหน<วยท่ี 1 โดยใชNแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

หน<วยท่ี 1 เร่ืององค0ประกอบของการรับสัญญาณโทรทัศน0 ใชNเกณฑ0ผ<าน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบก<อนเรียน/หลังเรียนหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0

สี  

ใชNเกณฑ0ผ<าน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝ�กหัดทNายหน<วยท่ี 1 เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สีใชNเกณฑ0ผ<าน 

60% เพ่ือวัดความรูNความเขNาใจ หากไม<ผ<านเกณฑ0ใหNทำการซ<อมเสริม เม่ือผ<านแลNวจึงทำแบบทดสอบ

หลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เอกสารอ/างอิง 

เจน สงสมพันธุ0 และ นิคม อนันต0ทิพย.  เทคโนโลยีโทรทัศน0.  พิมพ0คร้ังท่ี 9.  กรุงเทพฯ : สถาบันอิเล็กทรอนิกส0

 กรุงเทพรังสิต,2541 

บุญชัด เนติศักด์ิ.  ทฤษฎีและปฏิบัติเคร่ืองรับโทรทัศน0 เล<ม 2.  พิมพ0คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 

2544 

ไพโรจน0  พอใจ.  ทฤษฎีโทรทัศน0 1.  พิมพ0คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ0เอมพันธ0,2544 

Sharp Colour Television Model 14C-20 Schematic Diagram,  2545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 1 

เร่ืองสีแสงและการส<งสัญญาณโทรทัศน0สี 

ผลการใช/แผนการสอน 
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