
 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 3 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 5-6 

ช่ือหน1วย การทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ จำนวน 12 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

3.1 อุปกรณ/ภาคจAายไฟ 

3.2 อุปกรณ/โหลดของภาคจAายไฟ 

3.3 อุปกรณ/โหลดของฟลายแบ็คทรานสฟอร/เมอร/ 
 

สาระสำคัญ 

 การทำงานของอุปกรณ/ในเคร่ืองรับโทรทัศน/ เร่ิมตOนจากอุปกรณ/ภาคจAายไฟ อุปกรณ/โหลดของภาค

จAายไฟ และอุปกรณ/โหลดของฟลายแบ็คทรานสฟอร/เมอร/ โดยศึกษาหนOาท่ีการทำงานของอุปกรณ/ท่ีสำคัญ  

แตAละตัว เพ่ือเปWนพ้ืนฐานในการแกOปZญหาวงจรเคร่ืองรับโทรทัศน/ 
 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหOนักเรียนมีความรูO ความเขOาใจการทำงานของอุปกรณ/ตAาง ๆ ของเคร่ืองรับโทรทัศน/ เร่ิมตOนจาก

อุปกรณ/ภาคจAายไฟ อุปกรณ/โหลดของภาคจAายไฟ และอุปกรณ/โหลดของฟลายแบ็คทรานสฟอร/เมอร/ 
 

 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. อธิบายการทำงานอุปกรณ/ภาคจAายไฟไดO 

2. อธิบายการทำงานอุปกรณ/โหลดของภาคจAายไฟไดO 

3. อธิบายการทำงานอุปกรณ/โหลดของฟลายแบ็คทรานสฟอร/เมอร/ไดO 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝ_กทักษะการไลAทางเดินไฟไดO 

2. เพ่ือใหOมีความเขOาใจการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ไดO 

3. ปฏิบัติงานไดOถูกตOองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ความมีวินัย                                5. ความรับผิดชอบ 

2. ความสามัคคี                               6. ความกตัญdู         

3. ความประหยัด                       7.  ความสนใจใฝfรูO 

4. การพ่ึงตนเอง                  8.  การละเวOนส่ิงเสพติดการพนัน 



 

9. ดOานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

11. มีความคิดริเร่ิมสรOางสรรค/ 12. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

13.การอดทนอดกล้ัน 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 3  การทำงานของอุปกรณDเคร่ืองรับโทรทัศนD 

3.1 อุปกรณ/ภาคจAายไฟ 

3.1.1 ฟkวส/ (Fuse) 

3.1.2 วาริสเตอร/ (Varistor) 

3.1.3 สวิตช/ (Switch) 

3.1.4 ไลน/ฟkลเตอร/ (Line Filter) 

3.1.5 ออโตOดีเก�าซ่ิงคอยล/ (Automatic Degaussing Coil) 

3.1.6 เทอร/มิเตอร/ (Thermistor) 

3.1.7 ไดโอดบริดจ/เร็กติฟาย (Diode Bridge Rectifier) 

3.1.8 รีซิสเตอร/กันกระโชก (Resister) 

3.1.9 ตัวฟkลเตอร/แรงดันไฟ (Capacitor  Filter) 

3.1.10 เฟอร/ลายบีท (Ferrite Bead) 

3.1.11 หมOอแปลงสวิตช่ิง (Switching Transformer) 

3.1.12 เพาเวอร/ทรานซิสเตอร/ (Power Transistor) 

3.1.13 ไอซี (Integrated Circuit : IC) 

3.2 อุปกรณ/โหลดของภาคจAายไฟ 

3.2.1 กรณีโหลดชุดไฟ 115 โวลต/ดีซี 

3.2.2 กรณีโหลดชุดไฟ 13.2 โวลต/ดีซี 

3.3 อุปกรณ/โหลดของฟลายแบ็คทรานสฟอร/เมอร/ 

3.3.1 เวอร/ติคอลเอาต/พุต (Vertical–Output) 

3.3.2 เพาเวอร/แอมป� (Power – Amp) 

3.3.3 ฮีตเตอร/(Heater) 

3.3.4 อาจีบี เอาต/พุต ( RGB – Output) 

3.3.5 แคโทด(Cathode)  

3.3.6 ไอซีเร็กกูเลเตอร/ (IC–Regulator)  

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 20 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/  

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับ

โทรทัศน/ 

2. ตรวจความเปWนระเบียบและวินัย โดยใหO

นักเรียนแตAงกายใหOถูกระเบียบ และเขOาเรียนใหO

ตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 5) 

1. ครูใหOนักเรียนทำแบบทดสอบกAอนเรียน 

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับ

โทรทัศน/ 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูOหนAวยท่ี 3 

เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง

อุปกรณ/อิเล็กทรอนิกส/ เพ่ือนำเขOาสูAอุปกรณ/

เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 120 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงาน

ของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ โดยใชOส่ือ 

Power Point ประกอบการบรรยาย พรOอม

ยกตัวอยAาง และถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหOนักเรียนชAวยกันสรุปเน้ือหารAวมกับครู  

3. ครูใหOนักเรียนทบทวนความรูOเน้ือหาหนAวยท่ี 3 

เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

เพ่ือเตรียมทดลองปฏิบัติใบงานการทดลอง

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ 

 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/หนAวยท่ี 3 

เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 

2. นักเรียนพรOอมรับการตรวจระเบียบและวินัย 

โดยแตAงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรOอย และ

เขOาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกAอนเรียนหนAวยท่ี 3 

เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 

2. นักเรียนรับฟZงและจดบันทึก 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

อุปกรณ/อิเล็กทรอนิกส/  

 

 

1. นักเรียนฟZงบรรยาย ศึกษา ทำความเขOาใจ

เน้ือหาจากใบความรูOหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงาน

ของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

จดบันทึก และถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนชAวยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูOเน้ือหา

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/ 

เคร่ืองรับโทรทัศน/ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 220 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ ใหOนักเรียน

แบAงกลุAมตามเดิม ฝ_กปฏิบัติตามใบงานการ

ทดลองหนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ  

ครูใหOคำแนะนำ ชAวยเหลือแกOไขปZญหาในการทำ

ใบงานการทดลอง  

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 300 นาที) 

(สอนครั'งที+ 6) 

5. ครูถามทบทวนความรูOเร่ืองอุปกรณ/ในเคร่ืองรับ

โทรทัศน/ เพ่ือเตรียมทดลองใบงานการทดลอง

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ 

ตAอจากการทดลองคร้ังท่ี 5 

6. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ ใหOนักเรียน

แบAงกลุAมตามเดิมฝ_ก ปฏิบัติตามใบงานการ

ทดลองหนAวยท่ี 3 (ตAอจากการทดลองคร้ังท่ี 5)  

ครูใหOคำแนะนำ ชAวยเหลือแกOไขปZญหาในการทำ

ใบงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชO

แบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

7. ใหOนักเรียนทำแบบฝ_กหัดหนAวยท่ี 3 เร่ืองการ

ทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ เพ่ือเสริม

ทักษะ ครูใหOคำแนะนำ ใหOคำปรึกษา และตอบ

ขOอซักถาม 

 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ_กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนAวยท่ี 3  

เร่ืองการไลAทางเดินไฟ 

 

 

 

 

 

5. นักเรียนรับฟZงและจดบันทึก 

 

 

 

6. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ_กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลA

ทางเดินไฟ 

 

 

 

 

7. นักเรียนทำแบบฝ_กหัดหนAวยท่ี 3 และซักถาม 

ขOอสงสัย 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 60 นาที) 

1. ครูใหOนักเรียนชAวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมด 

ท่ีไดOเรียนในหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของ

อุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ และถาม-ตอบ 

ทบทวนความรูOความเขOาใจของนักเรียน 

2. ครูใหOนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/ 

เคร่ืองรับโทรทัศน/ เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหOนักเรียนศึกษาคOนควOาเก่ียวกับ

เร่ืองการทำงานของภาคจAายไฟและการใชO

เคร่ืองมือวัดทดสอบท่ีจะเรียนในคร้ังตAอไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 720 นาที 

 

1. นักเรียนชAวยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนAวยท่ี 3 

เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการทำงานของ 

ภาคจAายไฟและการใชOเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหOนักเรียนทบทวนความรูOหนAวยท่ี 3 เพ่ือเปWนความรูOพ้ืนฐานในการเรียนตAอไปในสัปดาห/ท่ี 7 

2. หลังจากเรียนจบหนAวยท่ี 3 ในสัปดาห/ท่ี 6 ใหOนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ท่ี 7 เร่ืองการทำงาน 

ของภาคจAายไฟและการใชOเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบกAอนเรียนหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

2. ใบความรูOประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

3. ใบงานการทดลองหนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ  

4. แบบฝ_กหัดทOายหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

6. เฉลยแบบทดสอบกAอนเรียนหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

7. เฉลยใบงานการทดลองหนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ  

9. เฉลยแบบฝ_กหัดทOายหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  



ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

- วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชOในการทดลอง 

- ชุดฝ_กโทรทัศน/สี Sharp รุAน 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูOเปWนรายบุคคล โดยใชOแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชOเกณฑ/ผAาน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนAวยท่ี 3 โดยใชOแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

หนAวยท่ี 3 เร่ืองการไลAทางเดินไฟ ใชOเกณฑ/ผAาน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบกAอนเรียน/หลังเรียนหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับ

โทรทัศน/ ใชOเกณฑ/ผAาน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝ_กหัดทOายหนAวยท่ี 3 เร่ืองการทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ ใชOเกณฑ/

ผAาน 60% เพ่ือวัดความรูOความเขOาใจ หากไมAผAานเกณฑ/ใหOทำการซAอมเสริม เม่ือผAานแลOวจึงทำ

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารอ/างอิง 

สัญญา โพธ์ิวงษ/.  2555.  เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 3 

เร่ือง การทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

ผลการใช/แผนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู (ป\ญหาและการแก/ไข) 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 

 ลงช่ือ...................................ครูผูOสอน 

        (...................................) 
 


