
 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 7 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 12 

ช่ือหน1วย การทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง จำนวน 6 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

7.1 ภาครับสัญญาณโทรทัศน/ 

7.2 ภาคจัดการสัญญาณภาพและสี 

7.1. จุดประสงค/ของภาคจูนเนอร/ 

7.3 ชนิดของจูนเนอร/ 

7.4 การทำงานของภาคอาร/เอฟแอมพลิฟายเออร/ 

7.5 การทำงานภาคออสซิลเลเตอร/และมิกเซอร/ 

7.6 อิเล็กทรอนิกส/จูนเนอร/แบบซินซิไซเซอร/ 

7.7 ภาคตWาง ๆ และสัญญาณท่ีเก่ียวขAอง 

7.8 ระบบไอเอฟของภาพ 

7.9 ระบบดีมอดูเลเตอร/และเอเอฟซีรุWนใหมW 

7.10 ระบบไอเดนต/ภาพ 
 

สาระสำคัญ 

1. ภาครับสัญญาณโทรทัศน/มีหนAาท่ีรับสัญญาณโทรทัศน/ท่ีสWงมาแลAวเลือกเขAามาเพียง 1 ชWอง ทำการ

ขยายสัญญาณใหAแรงข้ึน แลAวเปล่ียนเป_นความถ่ีไอเอฟ และจัดระบบสัญญาณใหAถูกตAองกับการใชAงาน ควบคุม

ความถ่ีและความแรงใหAเหมาะสมเพ่ือใชAงานตWอไป 

2. ภาคจัดการสัญญาณภาพและสีมีหนAาท่ีจัดการขยายสัญญาณภาพและสี จัดเวลาใหAเหมาะสม 

จัดการถอดรหัสสี จัดระบบความแตกตWางของสี ขยายใหAแรงสWงไปขับหลอดภาพตWอไป 

3. ภาคจูนเนอร/มีจุดประสงค/เพ่ือเลือกรับสัญญาณจากสถานี เพ่ือรับชมคร้ังละ 1 สถานี จัดการปรับ 

เปล่ียนความถ่ีเป_นความถ่ีปานกลางของภาพ ความถ่ีปานกลางของเสียง และสัญญาณเสียง 

4. จูนเนอร/แบWงออกเป_น 2 ชนิด คือ จูนเนอร/แบบกลไกล มีการทำงานโดยสวิตช/เป_นตัวตัดตWอวงจร 

และจูนเนอร/แบบอิเล็กทรอนิกส/ ซ่ึงควบคุมการทำงานดAวยอุปกรณ/วาแร็กเตอร/ไดโอด หรือ วาริแคปไดโอด 

5. ภาคอาร/เอฟ แอมพลิฟายเออร/ มีการทำงานหลัก 3 ประการ คือ  

 5.1 การเลือกรับสัญญาณจากสถานีสWงเพียงสถานีใดสถานีหน่ึงใหAเขAามาไดAเทWาน้ัน 

 5.2 ทำใหAความกวAาง (Band Width) ของแตWละสถานีผWานไดAโดยตลอด ซ่ึงตAองมีขนาดประมาณ 

0-12 เมกะเฮิรตซ/ 

 5.3 การขยายสัญญาณจะตAองมีการควบคุมใหAการขยายเป_นไปอยWางอัตโนมัติโดยใชAแรงไฟเอจีซี 

(AGC) จากภายนอกมาควบคุม  ใหAการขยายเป_นไปอยWางอัตโนมัติ   



6. การทำงานภาคออสซิลเลเตอร/และภาคมิกเซอร/ เม่ือรับสัญญาณเขAามาแลAวทำใหAเป_นความถ่ีไอเอฟ

ของภาพและเสียง สัญญาณเอาต/พุตท่ีไดAจะคงท่ีเสมอ 

7. อิเล็กทรอนิกส/จูนเนอร/ แบบซินซิไซเซอร/ มีการสรAางความถ่ีในเคร่ืองรับ เป_นการคAนหาสถานีอยWาง

อัตโนมัติ เม่ือพบจะหยุดการคAนหาอยWางอัตโนมัติและเก็บขAอมูลในหนWวยความจำเมโมร่ี 

8. ภาคตWาง ๆ และสัญญาณท่ีเก่ียวขAอง มีภาควิดีโอไอเอฟ แอมพลิฟายเออร/ ขยายสัญญาณใหAแรงข้ึน 

ภาควิดีโอดีเทคเตอร/ ทำการตัดสัญญาณอาร/เอฟหรือแคเรียร/ท้ิงใหAเหลือเพียงวิดีโอซิกแนล รวมสัญญาณทาง

ภาพหรือท่ีเรียกวWา คอมโพสิต วิดีโอซิกแนล  

9. ระบบไอเอฟของภาพ ทำหนAาท่ีแปลงแคเรียร/ท่ีสWงมาจากเคร่ืองสWงใหAเป_น VIF และจัดระดับ

สัญญาณใหAเหมาะสม 

10. ระบบดีมอดูเลเตอร/และเอเอฟซีรุWนใหมWเป_นสWวนท่ีทำสัญญาณไอเอฟของภาพท่ีมาจากสถานีสWงใหA

แปลงออกมาเป_นสัญญาณภาพเกิดข้ึน 

11. ระบบไอเดนต/ภาพ คือ วงจรสำหรับการแกAปsญหาการไฟน/จูนใหAสมบูรณ/มากข้ึน 
 

 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหAนักเรียนมีความรูA ความเขAาใจภาครับสัญญาณโทรทัศน/ ภาคจัดการสัญญาณภาพและสี 

จุดประสงค/ของภาคจูนเนอร/ ชนิดของจูนเนอร/ การทำงานของภาคอาร/เอฟแอมพลิฟายเออร/ การทำงานภาค

ออสซิลเลเตอร/และมิกเซอร/ อิเล็กทรอนิกส/จูนเนอร/แบบซินซิไซเซอร/ ภาคตWาง ๆ และสัญญาณท่ีเก่ียวขAอง

ระบบไอเอฟของภาพ ระบบดีมอดูเลเตอร/และเอเอฟซีรุWนใหมW และระบบไอเดนต/ภาพ 
 

 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกหนAาท่ีของภาครับสัญญาณโทรทัศน/ไดA 

2. บอกหนAาท่ีของภาคจัดการสัญญาณภาพและสีไดA 

3. บอกจุดประสงค/ของภาคจูนเนอร/ไดA 

4. บอกชนิดของจูนเนอร/ไดA 

5. บอกการทำงานของภาคอาร/เอฟแอมพลิฟายเออร/ไดA 

6. บอกการทำงานภาคออสซิลเลเตอร/และมิกเซอร/ไดA 

7. อธิบายอิเล็กทรอนิกส/จูนเนอร/แบบซินซิไซเซอร/ไดA 

8. อธิบายภาคตWาง ๆ และสัญญาณท่ีเก่ียวขAองไดA 

9. อธิบายระบบไอเอฟของภาพไดA 

10. อธิบายระบบดีมอดูเลเตอร/และเอเอฟซีรุWนใหมWไดA 

11. อธิบายระบบไอเดนต/ภาพไดA 



ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝvกทักษะการไลWทางเดินสัญญาณจากขาจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAองไดA 

2. เพ่ือใหAมีความเขAาใจการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAองไดA 

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. ความกตัญyู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝzรูA 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 7 การทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

7.1 ภาครับสัญญาณโทรทัศน/ 

7.2 ภาคจัดการสัญญาณภาพและสี 

7.3 จุดประสงค/ของภาคจูนเนอร/ 

7.4 ชนิดของจูนเนอร/ 

7.4.1 จูนเนอร/แบบกลไก 

7.4.2 จูนเนอร/แบบอิเล็กทรอนิกส/   

7.5 การทำงานของภาคอาร/เอฟแอมพลิฟายเออร/ 

7.6 การทำงานภาคออสซิลเลเตอร/และมิกเซอร/ 

7.6.1 การทำงานภาค “ออสซิลเลเตอร/” (Oscillator) 

7.6.2 การทำงานภาค “ มิกเซอร/” (Mixer) 

7.7 อิเล็กทรอนิกส/จูนเนอร/แบบซินซิไซเซอร/ 

7.7.1 การคAนหาสถานี 

7.7.2 การคAนหาสถานีอัตโนมัติ 

 

 

 

 



7.8 ภาคตWาง ๆ และสัญญาณท่ีเก่ียวขAอง 

7.8.1 ภาควิดีโอ ไอเอฟ แอมพลิฟายเออร/ 

7.8.2 ภาควิดีโอ ดีเทคเตอร/ 

7.8.3 ภาควิดีโอ แอมพลิฟายเออร/ 

7.8.4 ภาควิดีโอ เอาต/พุต 

7.9 ระบบไอเอฟของภาพ 

7.10 ระบบดีมอดูเลเตอร/และเอเอฟซีรุWนใหมW 

7.11 ระบบไอเดนต/ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 10 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และ

วงจรท่ีเก่ียวขAอง 

2. ตรวจความเป_นระเบียบและวินัย โดยใหA

นักเรียนแตWงกายใหAถูกระเบียบ  

และเขAาเรียนใหAตรงเวลา 

ข้ันนำ  (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 12) 

1. ครูใหAนักเรียนทำแบบทดสอบกWอนเรียน 

หนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/ 

และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูAหนWวยท่ี 7 

เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และ 

วงจรท่ีเก่ียวขAอง 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง

การทำงานของภาคเวอร/ติคอล เพ่ือนำไปสูW 

การทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

 

ข้ันสอนทฤษฎี  (เวลา 60 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงาน

ของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง โดยใชAส่ือ 

Power Point ประกอบการบรรยาย  

พรAอมยกตัวอยWาง และถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหAนักเรียนชWวยกันสรุปเน้ือหารWวมกับครู  

3. ครูใหAนักเรียนทบทวนความรูAเน้ือหาหนWวยท่ี 7 

เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ี

เก่ียวขAอง เพ่ือเตรียมทดลองปฏิบัติใบงานการ

ทดลองหนWวยท่ี 7 เร่ืองไลWทางเดินสัญญาณ

ระบบภาพ 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/ 

และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

2. นักเรียนพรAอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแตWงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรAอย  

และเขAาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกWอนเรียนหนWวยท่ี 7 

เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และ 

วงจรท่ีเก่ียวขAอง 

2. นักเรียนรับฟsงและจดบันทึก 

 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

การทำงานของภาคเวอร/ติคอล  

 

 

 

1. นักเรียนฟsงบรรยาย ศึกษา ทำความเขAาใจเน้ือหา

จากใบความรูAหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของ 

จูนเนอร/และวงจร ท่ีเก่ียวขAอง จดบันทึก และ

ถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนชWวยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูAเน้ือหา

หนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และ 

วงจรท่ีเก่ียวขAอง 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 240 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนWวยท่ี 7 เร่ืองไลWทางเดินสัญญาณระบบภาพ 

ใหAนักเรียนแบWงกลุWมตามเดิม ฝvกปฏิบัติตามใบ

งานการทดลองหนWวยท่ี 7 เร่ืองไลWทางเดิน

สัญญาณระบบภาพ ครูใหAคำแนะนำ ชWวยเหลือ

แกAไขปsญหาในการทำใบงานการทดลอง และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชAแบบ

ประเมินผลใบงานการทดลอง 

5. ใหAนักเรียนทำแบบฝvกหัดหนWวยท่ี 7 เร่ืองการ

ทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

เพ่ือเสริมทักษะ ครูใหAคำแนะนำ ใหAคำปรึกษา 

และตอบขAอซักถาม 

 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 30 นาที) 

1. ครูใหAนักเรียนชWวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดA

เรียนในหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/

และวงจรท่ีเก่ียวขAอง และถาม-ตอบ ทบทวน

ความรูAความเขAาใจของนักเรียน 

2. ครูใหAนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนWวยท่ี 

7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจร 

ท่ีเก่ียวขAอง เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหAนักเรียนศึกษาคAนควAาเก่ียวกับ

เร่ืองระบบเสียงในเคร่ืองรับโทรทัศน/ท่ีจะเรียนใน

คร้ังตWอไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 360 นาที 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝvกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนWวยท่ี 7  

เร่ืองไลWทางเดินสัญญาณระบบภาพ  

 

 

 

 

 

5. นักเรียนทำแบบฝvกหัดหนWวยท่ี 7  

และซักถามขAอสงสัย 

 

 

 

 

1. นักเรียนชWวยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนWวยท่ี 7

เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจร 

ท่ีเก่ียวขAอง 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองระบบเสียงใน

เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 
 



งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหAนักเรียนทบทวนความรูAหนWวยท่ี 7 เพ่ือเป_นความรูAพ้ืนฐานในการเรียนตWอไปในสัปดาห/ท่ี 13 

2. หลังจากเรียนจบหนWวยท่ี 7 ในสัปดาห/ท่ี 12 ใหAนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ท่ี 13 เร่ืองระบบเสียง 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบกWอนเรียนหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

2. ใบความรูAประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

3. ใบงานการทดลองหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

4. แบบฝvกหัดทAายหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

6. เฉลยแบบทดสอบกWอนเรียนหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

7. เฉลยใบงานการทดลองหนWวยท่ี 7 เร่ืองไลWทางเดินสัญญาณระบบภาพ  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหนWวยท่ี 7 เร่ืองไลWทางเดินสัญญาณระบบภาพ  

9. เฉลยแบบฝvกหัดทAายหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชAในการทดลอง 

-   ชุดฝvกโทรทัศน/สี Sharp รุWน 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูAเป_นรายบุคคล โดยใชAแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชAเกณฑ/ผWาน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนWวยท่ี 7 โดยใชAแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

หนWวยท่ี 7 เร่ืองไลWทางเดินสัญญาณระบบภาพ ใชAเกณฑ/ผWาน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบกWอนเรียน/หลังเรียนหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจร 

ท่ีเก่ียวขAอง ใชAเกณฑ/ผWาน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝvกหัดทAายหนWวยท่ี 7 เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAองใชAเกณฑ/

ผWาน 60% เพ่ือวัดความรูAความเขAาใจ หากไมWผWานเกณฑ/ใหAทำการซWอมเสริม เม่ือผWานแลAวจึงทำแบบทดสอบ

หลังเรียน 



 

เอกสารอ/างอิง 

บุญชัด เนติศักด์ิ.  ทฤษฎีและปฏิบัติเคร่ืองรับโทรทัศน/ เลWม 2.  พิมพ/คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน,  

 2544 

สัญญา โพธ์ิวงษ/.  เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/.  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก.  2555. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 7 

เร่ืองการทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขAอง 

ผลการใช/แผนการสอน 
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ผลการเรียนของนักเรียน 
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ผลการสอนของครู (ป]ญหาและการแก/ไข) 
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 ลงช่ือ...................................ครูผูAสอน 
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