
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 6 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 11 

ช่ือหน1วย การทำงานของภาคเวอร/ติคอล จำนวน 6 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

6.1 หนAาท่ีของเวอร/ติคอล 

6.2 การสรAางสัญญาณรูปฟIนเล่ือย 

6.3 เวอร/ติคอลระบบฟรีเควนซ่ีเคาต/ดาวน/ 

6.4 หลักการเวอร/ติคอลเอาต/พุต 

6.5 เวอร/ติคอลแทSน H 

6.6 การวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอลแทSน H 

6.7 เวอร/ติคอลแทSน J 

6.8 การวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอลแทSน J 
 

สาระสำคัญ 

ภาคเวอร/ติคอลเร่ิมตAนท่ีเวอร/ติคอลออสซิลเลเตอร/ สSงสัญญาณไปวงจรเวอร/แรมป[เจนเนอร/เรเตอร/ 

เพ่ือสรAางสัญญาณรูปคล่ืนฟIนเล่ือยกSอนสSงไป วงจรเวอร/ติคอลเอาต/พุต โดยไปส้ินสุดท่ีวงจรเวอร/โยAค 

วงจรเวอร/ติคอลรุSนใหมSใชAวงจรหารความถ่ี หรือเรียกวSาวงจรฟรีเควนซ่ีเคาต/ดาวน/ ใชAคลิสตัลระบบ 

แลAวกระทำการหารความถ่ีใหAไดAความถ่ีทางเวอร/ติคอล 50 เฮิรตซ/  
 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหAนักเรียนมีความรูA ความเขAาใจหนAาท่ีของภาคเวอร/ติคอล การสรAางสัญญาณรูปฟIนเล่ือย เวอร/ติคอล 

ระบบฟรีเควนซ่ีเคาต/ดาวน/ หลักการเวอร/ติคอลเอาต/พุต เวอร/ติคอลแทSน H การวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอล 

แทSน H เวอร/ติคอลแทSน J และการวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอลแทSน J 
 

 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกหนAาท่ีของเวอร/ติคอลไดA 

2. บอกการสรAางสัญญาณรูปฟIนเล่ือยไดA 

3. อธิบายเวอร/ติคอลระบบฟรีเควนซ่ีเคาต/ดาวน/ไดA 

4. บอกหลักการเวอร/ติคอลเอาต/พุตไดA 

5. อธิบายเวอร/ติคอลแทSน H ไดA 



 

6. บอกผลการวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอลแทSน H ไดA 

7. อธิบายเวอร/ติคอลแทSน J ไดA 

8. บอกผลการวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอลแทSน J ไดA 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝdกทักษะการวัดสัญญาณภาคเวอร/ติคอลไดA 

2. เพ่ือใหAมีความเขAาใจการทำงานของภาคเวอร/ติคอลเคร่ืองรับโทรทัศน/ไดA 

3. อธิบายผลการทดลองไดA 

4. ปฏิบัติงานไดAถูกตAองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ความมีวินัย                                8. การละเวAนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. ดAานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 

3. ความประหยัด                       10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. มีความคิดริเร่ิมสรAางสรรค/ 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

6. ความกตัญiู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝjรูA 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 6 การทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

6.1 หนAาท่ีของเวอร/ติคอล 

6.2 การสรAางสัญญาณรูปฟIนเล่ือย 

6.3 เวอร/ติคอลระบบฟรีเควนซ่ีเคาต/ดาวน/ 

6.4 หลักการเวอร/ติคอลเอาต/พุต 

6.5 เวอร/ติคอลแทSน H 

6.6 การวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอลแทSน H 

6.6.1 ปIญหาจอมืดไฟสแตนด/บายติด 

6.6.2 อาการภาพหดทางดAานบนมีเสAนรีเทรชทางดAานบน 

6.6.3 อาการภาพหดบน–ลSาง 

6.7 เวอร/ติคอลแทSน J 

6.8 การวิเคราะห/ปIญหาเวอร/ติคอลแทSน J 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 10 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

2. ตรวจความเปnนระเบียบและวินัย โดยใหA

นักเรียนแตSงกายใหAถูกระเบียบ และเขAาเรียน 

ใหAตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 11) 

1. ครูใหAนักเรียนทำแบบทดสอบกSอนเรียน 

หนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูAหนSวยท่ี 6 

เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง

การทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี

เพ่ือนำไปสูSการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 60 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงาน

ของภาคเวอร/ติคอล โดยใชAส่ือ Power Point

ประกอบการบรรยาย พรAอมยกตัวอยSาง และ

ถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหAนักเรียนชSวยกันสรุปเน้ือหารSวมกับครู  

3. ครูใหAนักเรียนทบทวนความรูAเน้ือหาหนSวยท่ี 6 

เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

เพ่ือเตรียมทดลองปฏิบัติใบงานการทดลอง

หนSวยท่ี 6 เร่ืองภาคเวอร/ติคอล 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/หนSวยท่ี 6 

เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

2. นักเรียนพรAอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแตSงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรAอย  

และเขAาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกSอนเรียนหนSวยท่ี 6 

เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

2. นักเรียนรับฟIงและจดบันทึก 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

การทำงานของภาคฮอริซอนตอลและจอภาพสี 

 

 

 

1. นักเรียนฟIงบรรยาย ศึกษา ทำความเขAาใจเน้ือหา

จากใบความรูAหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของ 

ภาคเวอร/ติคอล จดบันทึก และถาม-ตอบกับครู 

 

2. นักเรียนชSวยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูAเน้ือหา

หนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 240 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนSวยท่ี 6 เร่ืองภาคเวอร/ติคอล ใหAนักเรียน

แบSงกลุSมตามเดิม ฝdกปฏิบัติตามใบงานการ

ทดลองหนSวยท่ี 6 เร่ืองภาคเวอร/ติคอล ครูใหA

คำแนะนำ ชSวยเหลือแกAไขปIญหาในการทำ 

ใบงานการทดลอง และประเมินผลการฏิบัติงาน 

โดยใชAแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

5. ใหAนักเรียนทำแบบฝdกหัดหนSวยท่ี 6 เร่ืองการ

ทำงานของภาคเวอร/ติคอล เพ่ือเสริมทักษะ  

ครูใหAคำแนะนำ ใหAคำปรึกษา และตอบขAอ

ซักถาม 

 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 30 นาที) 

1. ครูใหAนักเรียนชSวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดA

เรียนในหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาค 

เวอร/ติคอล และถาม-ตอบ ทบทวนความรูAความ

เขAาใจของนักเรียน 

2. ครูใหAนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

หนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหAนักเรียนศึกษาคAนควAาเก่ียวกับ

เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และ 

วงจรท่ีเก่ียวขAองท่ีจะเรียนในคร้ังตSอไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 360 นาที 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝdกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนSวยท่ี 6 

เร่ืองภาคเวอร/ติคอล 

 

 

 

 

5. นักเรียนทำแบบฝdกหัดหนSวยท่ี 6 และซักถาม 

ขAอสงสัย 

 

 

 

 

1. นักเรียนชSวยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนSวยท่ี 6

เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการทำงานของ 

จูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

 
 



 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหAนักเรียนทบทวนความรูAหนSวยท่ี 6 เพ่ือเปnนความรูAพ้ืนฐานในการเรียนตSอไปในสัปดาห/ท่ี 12 

2. หลังจากเรียนจบหนSวยท่ี 6 ในสัปดาห/ท่ี 11 ใหAนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ท่ี 12 เร่ืองการ

ทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบกSอนเรียนหนSวย 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

2. ใบความรูAประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

3. ใบงานการทดลองหนSวยท่ี 6 เร่ืองภาคเวอร/ติคอล  

4. แบบฝdกหัดทAายหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

6. เฉลยแบบทดสอบกSอนเรียนหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

7. เฉลยใบงานการทดลองหนSวยท่ี 6 เร่ืองภาคเวอร/ติคอล  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหนSวยท่ี 6 เร่ืองภาคเวอร/ติคอล  

9. เฉลยแบบฝdกหัดทAายหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชAในการทดลอง 

-   ชุดฝdกโทรทัศน/สี Sharp รุSน 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูAเปnนรายบุคคล โดยใชAแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชAเกณฑ/ผSาน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนSวยท่ี 6 โดยใชAแบบประเมินผลใบงานการทดลองหนSวยท่ี 6

เร่ืองภาคเวอร/ติคอล ใชAเกณฑ/ผSาน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบกSอนเรียน/หลังเรียน หนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

ใชAเกณฑ/ผSาน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝdกหัดทAายหนSวยท่ี 6 เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล ใชAเกณฑ/ผSาน 60% 

เพ่ือวัดความรูAความเขAาใจ หากไมSผSานเกณฑ/ใหAทำการซSอมเสริม เม่ือผSานแลAวจึงทำแบบทดสอบหลังเรียน 



 

1.  

 

 

เอกสารอ/างอิง 

ไพโรจน/  พอใจ.  ทฤษฎีโทรทัศน/ 1.  พิมพ/คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ/เอมพันธ/,2544 

สัญญา โพธ์ิวงษ/.  2555.  เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 6 

เร่ืองการทำงานของภาคเวอร/ติคอล 

ผลการใช/แผนการสอน 

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

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

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

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

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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