
 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 8 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 13 

ช่ือหน1วย ระบบเสียง จำนวน 6 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

8.1 ระบบเสียงของเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

8.2 วงจรตBาง ๆ ของสัญญาณเสียง 

8.3 ระบบเสียงสองภาษา 

8.4 ระบบเสียงสปาเช่ียลไลซ/ 

8.5 วงจรขยายแบบบริดจ/ 

8.6 การวิเคราะห/ตรวจซBอมวงจรขยาย BTL 
 

สาระสำคัญ 

1. ระบบเสียงของเคร่ืองรับโทรทัศน/สามารถแบBงตามลักษณะการเดินทางของสัญญาณเสียงไดX 2 แบบ 

คือ แบบสปลิท ซาวด/ และระบบอินเตอร/แคเรียร/ ซาวด/ 

2. วงจรขยายความถ่ีปานกลางของเสียง ทำหนXาท่ีรับเฉพาะสัญญาณความถ่ีปานกลางของเสียง 

ความถ่ี 5.5 เมกะเฮิรตซ/ แลXวขยายใหXมีความแรงสูงข้ึน 

3. วงจรซาวด/ดีเทคเตอร/ ทำหนXาท่ีแยกสัญญาณเสียงจากคล่ืนพาห/ ซ่ึงอยูBในรูปของเอฟเอ็ม เพ่ือนำ

สัญญาณเสียงความถ่ี 20-20,000 เฮิรตซ/ สBงใหXวงจรขยายเสียง 

4. วงจรขยายเสียงจะรับสัญญาณเสียงท่ีออกมาจากระบบเอฟเอ็ม ดีเทคเตอร/มาขยายใหXแรงข้ึนกBอน

จะสBงไปยังลำโพงเพ่ือใหXเกิดเสียง ซ่ึงปdจจุบันวงจรตBาง ๆ จะรวมอยูBในตัวไอซี 

5. ระบบเสียงสองภาษา คือภาษาไทยนับเปfนภาษาหลัก และภาษาท่ีสองเปfนเสียงมาจากซาวด/แทร็ก 

หรือเสียงในฟgล/ม 

6. วงจรขยายแบบบริดจ/ เปfนวงจรขยายเสียงท่ีมีอัตราการขยายสูงกวBาวงจรขยายเสียงท่ัวไป 2-4 เทBา 

ปdจจุบันอยูBในรูปของตัวไอซี 

 
 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหXนักเรียนมีความรูX ความเขXาใจ เก่ียวกับระบบเสียงของเคร่ืองรับโทรทัศน/ วงจรตBาง ๆ ของ

สัญญาณเสียง ระบบเสียงสองภาษา ระบบเสียงสปาเช่ียลไลซ/ วงจรขยายแบบบริดจ/ การวิเคราะห/ตรวจซBอม

วงจรขยาย BTL 
 



 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกระบบเสียงของเคร่ืองรับโทรทัศน/ไดX 

2. บอกวงจรตBาง ๆ ของสัญญาณเสียงไดX 

3. บอกระบบเสียงสองภาษาไดX 

4. อธิบายระบบเสียงสปาเช่ียลไลซ/ไดX 

5. อธิบายวงจรขยายแบบบริดจ/ไดX 

6. บอกการวิเคราะห/ตรวจซBอมวงจรขยาย BTL ไดX 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝjกทักษะการวัดสัญญาณวงจรขยายเสียงไดX 

2. เพ่ือใหXมีความเขXาใจการทำงานของวงจรขยายเสียงไดX 

3. อธิบายผลการทดลองไดX 

4. ปฏิบัติงานไดXถูกตXองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ความมีวินัย                                8. การละเวXนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. ดXานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 

3. ความประหยัด                       10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. มีความคิดริเร่ิมสรXางสรรค/ 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

6. ความกตัญnู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝpรูX 
 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 8 ระบบเสียง 

8.1. ระบบเสียงของเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

8.1.1. แบบสปgท ซาวนด/ (Split Sound) 

8.1.2. แบบอินเตอร/แคเรียร/ ซาวด/ (Intercarrier Sound) 

8.2. วงจรตBาง ๆ ของสัญญาณเสียง 

8.2.1. ภาคเสียง 

8.2.2. ภาคไมโครคอมพิวเตอร/ควบคุมระบบ 

8.2.3. ภาค AV อินพุต/เอาต/พุต 

8.2.4. วงจรซาวด/ไอเอฟ 

8.2.5. เอฟเอ็ม ดีเทคเตอร/ 

8.2.6. ออดิโอ แอมพลิฟายเออร/ 



8.3. ระบบเสียงสองภาษา 

8.4. ระบบเสียงสปาเช่ียลไลซ/ 

8.5. วงจรขยายแบบบริดจ/ 

8.6. การวิเคราะห/ตรวจซBอมวงจรขยาย BTL 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 10 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง 

2. ตรวจความเปfนระเบียบและวินัย โดยใหX

นักเรียนแตBงกายใหXถูกระเบียบ  

และเขXาเรียนใหXตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 13) 

1. ครูใหXนักเรียนทำแบบทดสอบกBอนเรียน 

หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูXหนBวยท่ี 8 

เร่ืองระบบเสียง 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง

การทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขXอง

เพ่ือนำไปสูBการทำงานของระบบเสียง 

 

ข้ันสอนทฤษฎี ข้ันนำ (เวลา 60 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง

โดยใชXส่ือ Power Point ประกอบการบรรยาย 

พรXอมยกตัวอยBาง และถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหXนักเรียนชBวยกันสรุปเน้ือหารBวมกับครู  

3. ครูใหXนักเรียนทบทวนความรูXเน้ือหาหนBวยท่ี 8 

เร่ืองระบบเสียง เพ่ือเตรียมทดลองปฏิบัติ 

ใบงานการทดลองหนBวยท่ี 8  

เร่ืองภาคขยายเสียง 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/หนBวยท่ี 8 

เร่ืองระบบเสียง 

2. นักเรียนพรXอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแตBงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรXอย  

และเขXาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกBอนเรียนหนBวยท่ี 8 

เร่ืองระบบเสียง 

2. นักเรียนรับฟdงและจดบันทึก 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

การทำงานของจูนเนอร/และวงจรท่ีเก่ียวขXอง 

 

 

 

1. นักเรียนฟdงบรรยาย ศึกษา ทำความเขXาใจเน้ือหา

จากใบความรูXหนBวยท่ี 8  

เร่ืองระบบเสียง จดบันทึก และถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนชBวยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูXเน้ือหา

หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 240 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนBวยท่ี 8 เร่ืองภาคขยายเสียง ใหXนักเรียน

แบBงกลุBมตามเดิม ฝjกปฏิบัติตามใบงานการ

ทดลองหนBวยท่ี 8 เร่ืองภาคขยายเสียง ครูใหX

คำแนะนำ ชBวยเหลือแกXไขปdญหาในการทำใบ

งานการทดลอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยใชXแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

5. ใหXนักเรียนทำแบบฝjกหัดหนBวยท่ี 8  

เร่ืองระบบเสียง เพ่ือเสริมทักษะ ครูใหX

คำแนะนำ ใหXคำปรึกษา และตอบขXอซักถาม 

 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 30 นาที) 

1. ครูใหXนักเรียนชBวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดX

เรียนในหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง และถาม-

ตอบ ทบทวนความรูXความเขXาใจของนักเรียน 

2. ครูใหXนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหXนักเรียนศึกษาคXนควXาเก่ียวกับ

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

ท่ีจะเรียนในคร้ังตBอไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 360 นาที 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝjกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนBวยท่ี 8 

เร่ืองภาคขยายเสียง 

 

 

 

 

5. นักเรียนทำแบบฝjกหัดหนBวยท่ี 8 และซักถาม 

ขXอสงสัย 

 

 

 

1. นักเรียนชBวยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน                                

หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง 

 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร/ในเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 
 



 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหXนักเรียนทบทวนความรูXหนBวยท่ี 8 เพ่ือเปfนความรูXพ้ืนฐานในการเรียนตBอไปในสัปดาห/ท่ี 14 

2. หลังจากเรียนจบหนBวยท่ี 8 ในสัปดาห/ ท่ี 13 ใหXนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ ท่ี 14  

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบกBอนเรียนหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

2. ใบความรูXประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

3. ใบงานการทดลองหนBวยท่ี 8 เร่ืองภาคขยายเสียง  

4. แบบฝjกหัดทXายหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

6. เฉลยแบบทดสอบกBอนเรียนหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

7. เฉลยใบงานการทดลองหนBวยท่ี 8 เร่ืองภาคขยายเสียง  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหนBวยท่ี 8 เร่ืองภาคขยายเสียง  

9. เฉลยแบบฝjกหัดทXายหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  
 

ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 
 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชXในการทดลอง 

-   ชุดฝjกโทรทัศน/สี Sharp รุBน 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูXเปfนรายบุคคล โดยใชXแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชXเกณฑ/ผBาน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนBวยท่ี 8 โดยใชXแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

หนBวยท่ี 8 เร่ืองภาคขยายเสียง ใชXเกณฑ/ผBาน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบกBอนเรียน/หลังเรียน หนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง ใชXเกณฑ/ผBาน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝjกหัดทXายหนBวยท่ี 8 เร่ืองระบบเสียง ใชXเกณฑ/ผBาน 60% เพ่ือวัดความรูXความ

เขXาใจ หากไมBผBานเกณฑ/ใหXทำการซBอมเสริม เม่ือผBานแลXวจึงทำแบบทดสอบหลังเรียน 



 

เอกสารอ/างอิง 

 

บุญชัด เนติศักด์ิ.  ทฤษฎีและปฏิบัติเคร่ืองรับโทรทัศน/ เลBม 2.  พิมพ/คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน,2544 

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 8 

เร่ืองระบบเสียง 

ผลการใช/แผนการสอน 

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

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

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

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

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

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