
 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 4 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 7-8 

ช่ือหน1วย การทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ จำนวน 12 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

4.1 วงจรเร็กติฟายเออร/ 

4.2 แหล=งจ=ายไฟแบบสวิตช่ิง 

4.3 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของภาคจ=ายไฟ 

4.4 การควบคุมสัญญาณ EMI และ RFI 

4.5 วงจรเมนเร็กติฟาย 

4.6 การทำงานของเพาเวอร/ทรานซิสเตอร/ 

4.7 เทคนิคการตรวจซ=อมภาคจ=ายไฟ 

4.8 ขFอแนะนำการใชFมัลติมิเตอร/และออสซิลโลสโคป 
 

สาระสำคัญ 

 การทำงานของวงจรเคร่ืองรับโทรทัศน/ ภาคจ=ายไฟจะตFองทำงานไดFก=อนจึงจะมีแรงดันไฟจ=ายใหFกับ

วงจรภาคอ่ืน ๆ ใหFทำงาน ดังน้ันการศึกษาเก่ียวกับวงจรเคร่ืองรับโทรทัศน/จะตFองศึกษาและทำความเขFาใจการ

ทำงานของภาคจ=ายไฟก=อน 
 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหFนักเรียนมีความรูF ความเขFาใจการทำงานของวงจรเร็กติฟายเออร/ แหล=งจ=ายไฟแบบสวิตช่ิง

บล็อกไดอะแกรมการทำงานของภาคจ=ายไฟ การควบคุมสัญญาณ EMI และ RFI วงจรเมนเร็กติฟาย  

การทำงานของเพาเวอร/ทรานซิสเตอร/ เทคนิคการตรวจซ=อมภาคจ=ายไฟ และขFอแนะนำการใชFมัลติมิเตอร/และ

ออสซิลโลสโคป 
 

 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. อธิบายการทำงานของวงจรเร็กติฟายเออร/ไดF 

2. อธิบายแหล=งจ=ายไฟแบบสวิตช่ิงไดF 

3. อธิบายบล็อกไดอะแกรมการทำงานของภาคจ=ายไฟไดF 

4. บอกการควบคุมสัญญาณ EMI และ RFI ไดF 

5. อธิบายวงจรเมนเร็กติฟายไดF 



6. อธิบายการทำงานของเพาเวอร/ทรานซิสเตอร/ไดF 

7. บอกเทคนิคการตรวจซ=อมภาคจ=ายไฟไดF 

8. บอกขFอแนะนำการใชFมัลติมิเตอร/และออสซิลโลสโคปไดF 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝfกทักษะการวัดสัญญาณภาคจ=ายไฟไดF 

2. เพ่ือใหFมีความเขFาใจการทำงานของภาคจ=ายไฟเคร่ืองรับโทรทัศน/ไดF 

3. อธิบายผลการทดลองไดF 

4. ปฏิบัติงานไดFถูกตFองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม   

1. ความมีวินัย                                8. การละเวFนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. ดFานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 

3. ความประหยัด                       10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. มีความคิดริเร่ิมสรFางสรรค/ 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

6. ความกตัญkู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝlรูF 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 4 การทำงานของภาคจ1ายไฟและการใช/เคร่ืองมือวัดทดสอบ 

4.1. วงจรเร็กติฟายเออร/ 

4.2. แหล=งจ=ายไฟแบบสวิตช่ิง 

4.2.1 การทำงานสวิตช่ิงอยู=ตำแหน=งสภาวะ “ON” 

4.2.2 การทำงานสวิตช/อยู=ตำแหน=ง สภาวะ “OFF” 

4.3. บล็อกไดอะแกรมการทำงานของภาคจ=ายไฟ 

4.4. การควบคุมสัญญาณ EMI และ RFI 

4.5. วงจรเมนเร็กติฟาย 

4.6. การทำงานของเพาเวอร/ทรานซิสเตอร/ 

4.7. เทคนิคการตรวจซ=อมภาคจ=ายไฟ 

4.7.1 กรณีไฟไม=จ=าย 

4.7.2 แรงดันไฟจ=ายเกินปกติ 

4.7.3 แรงดันไฟจ=ายต่ำกว=าปกติ 

4.8. ขFอแนะนำการใชFมัลติมิเตอร/และออสซิลโลสโคป 

4.8.1 มัลติมิเตอร/ 

4.8.2 ออสซิลโลสโคป 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 20 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและ

การใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

2. ตรวจความเปsนระเบียบและวินัย  

โดยใหFนักเรียนแต=งกายใหFถูกระเบียบ  

และเขFาเรียนใหFตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 7) 

1. ครูใหFนักเรียนทำแบบทดสอบก=อนเรียน 

หน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟ 

และการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูFหน=วยท่ี 4 

เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชF

เคร่ืองมือวัดทดสอบ 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง

การทำงานของอุปกรณ/ในเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

เพ่ือนำเขFาสู= การทำงานของภาคจ=ายไฟและ 

การใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 120 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงาน

ของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

โดยใชFส่ือ Power Point ประกอบการบรรยาย 

พรFอมยกตัวอย=าง และถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหFนักเรียนช=วยกันสรุปเน้ือหาร=วมกับครู  

3. ครูใหFนักเรียนทบทวนความรูFเน้ือหาหน=วยท่ี 4 

เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชF

เคร่ืองมือวัดทดสอบ เพ่ือเตรียมทดลองปฏิบัติ

ใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4 เร่ืองภาคจ=ายไฟ 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/หน=วยท่ี 4 

เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชF

เคร่ืองมือวัดทดสอบ 

2. นักเรียนพรFอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแต=งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรFอย  

และเขFาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก=อนเรียนหน=วยท่ี 4  

เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและ 

การใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

2. นักเรียนรับฟ|งและจดบันทึก 

 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

การทำงานของอุปกรณ/เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 

 

 

 

1. นักเรียนฟ|งบรรยาย ศึกษา ทำความเขFาใจเน้ือหา

จากใบความรูFหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาค

จ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ จดบันทึก 

และถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนช=วยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูFเน้ือหา

หน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและ

การใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 200 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หน=วยท่ี 4 เร่ืองภาคจ=ายไฟ ใหFนักเรียนแบ=งกลุ=ม

ตามเดิม ฝfกปฏิบัติตามใบงานการทดลอง 

หน=วยท่ี 4 เร่ืองภาคจ=ายไฟ ครูใหFคำแนะนำ 

ช=วยเหลือแกFไขป|ญหาในการทำใบงานการ

ทดลอง  

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 320 นาที) 

(สอนคร้ังท่ี 8) 

5. ครูถามทบทวนความรูFเร่ืองการทำงานของภาค

จ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ  

เพ่ือเตรียมทดลองใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4  

เร่ืองภาคจ=ายไฟต=อจากการทดลองคร้ังท่ี 7 

6. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หน=วยท่ี 4 เร่ืองภาคจ=ายไฟ ใหFนักเรียนแบ=งกลุ=ม

ตามเดิมฝfก ปฏิบัติตามใบงานการทดลอง 

หน=วยท่ี 4 (ต=อจากการทดลองคร้ังท่ี 7)   

ครูใหFคำแนะนำ ช=วยเหลือแกFไขป|ญหา 

ในการทำใบงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยใชFแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

7. ใหFนักเรียนทำแบบฝfกหัดหน=วยท่ี 4  

เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชF

เคร่ืองมือวัดทดสอบ เพ่ือเสริมทักษะ  

ครูใหFคำแนะนำ ใหFคำปรึกษา  

และตอบขFอซักถาม 

 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝfกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4  

เร่ืองภาคจ=ายไฟ 

 

 

 
 

 

 

5. นักเรียนรับฟ|งและจดบันทึก 

 

 

 

6. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝfกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4   

เร่ืองภาคจ=ายไฟ 

 

 

 

 

7. นักเรียนทำแบบฝfกหัดหน=วยท่ี 4  

และซักถามขFอสงสัย 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 40 นาที) 

1. ครูใหFนักเรียนช=วยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดF

เรียนในหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟ 

และการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ และถาม-ตอบ 

ทบทวนความรูFความเขFาใจของนักเรียน 

2. ครูใหFนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

หน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและ

การใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหFนักเรียนศึกษาคFนควFาเก่ียวกับ

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและ

จอภาพสีท่ีจะเรียนในคร้ังต=อไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 720 นาที 

 

1. นักเรียนช=วยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน=วยท่ี 4 

เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชF

เคร่ืองมือวัดทดสอบ 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการทำงานของ 

ภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหFนักเรียนทบทวนความรูFหน=วยท่ี 4 เพ่ือเปsนความรูFพ้ืนฐานในการเรียนต=อไปในสัปดาห/ท่ี 9 

2. หลังจากเรียนจบหน=วยท่ี 4 ในสัปดาห/ท่ี 8 ใหFนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ท่ี 9  

เร่ืองการทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบก=อนเรียนหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ  

2. ใบความรูFประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือ

วัดทดสอบ  

3. ใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4 เร่ืองภาคจ=ายไฟ  

4. แบบฝfกหัดทFายหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ  

6. เฉลยแบบทดสอบก=อนเรียนหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ  

7. เฉลยใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4 เร่ืองภาคจ=ายไฟ  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4 เร่ืองภาคจ=ายไฟ  

9. เฉลยแบบฝfกหัดทFายหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ  



10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัด

ทดสอบ  

ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัด

ทดสอบ หนFา 63-77 

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

- วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชFในการทดลอง 

- ชุดฝfกโทรทัศน/สี Sharp รุ=น 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูFเปsนรายบุคคล โดยใชFแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชFเกณฑ/ผ=าน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4 โดยใชFแบบประเมินผลใบงานการทดลองหน=วยท่ี 4

เร่ืองภาคจ=ายไฟ ใชFเกณฑ/ผ=าน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบก=อนเรียน/หลังเรียนหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชF

เคร่ืองมือวัดทดสอบ ใชFเกณฑ/ผ=าน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝfกหัดทFายหน=วยท่ี 4 เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัด

ทดสอบใชFเกณฑ/ผ=าน 60% เพ่ือวัดความรูFความเขFาใจ หากไม=ผ=านเกณฑ/ใหFทำการซ=อมเสริม เม่ือผ=านแลFว 

จึงทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารอ/างอิง 

สัญญา โพธ์ิวงษ/.  2555.  เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 4 

เร่ืองการทำงานของภาคจ=ายไฟและการใชFเคร่ืองมือวัดทดสอบ 

ผลการใช/แผนการสอน 
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