
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 9 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 14 

ช่ือหน1วย ระบบไมโครคอมพิวเตอร/ จำนวน 6 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

9.1 ตำแหนDงขาและหนGาท่ีการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร/ 

9.2 องค/ประกอบหลักของระบบ 

9.3 การทำงานรDวมกับไอซีหนDวยความจำ 

9.4 การทำงานรDวมกับจูนเนอร/ 

9.5 การควบคุมแสง, สี, เสียง, ภาพ 

9.6 การออนสกรีนดิสเพลย/ 

9.7 การควบคุมเพาเวอร/และสแตนด/บาย 
 

สาระสำคัญ 

 ในปWจจุบันไมโครคอมพิวเตอร/ในเคร่ืองรับโทรทัศน/ มีความสำคัญเปYนอยDางมาก เพราะมีความโดดเดDน 

คือ การควบคุมการทำงานของเคร่ืองรับโทรทัศน/เกือบทุกภาคการทำงานหรือวงจร จะใชGไมโครคอมพิวเตอร/

เปYนตัวควบคุมการทำงาน ในเคร่ืองรับโทรทัศน/ท่ีใชGไมโครคอมพิวเตอร/จะมีช่ือเรียกแตกตDางกันออกไป เชDน 

ไมโครคอนโทรลเลอร/ (Microcontroller) ไมโครโปรเซสเซอร/ (Microprocessor) ไมโครคอมพิวเตอร/ 

(Microcomputer) รวมถึงอักษรยDอท่ีใชGแตกตDางกัน เชDน CPU, MPU, UP, U-COM เปYนตGน 
 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหGนักเรียนมีความรูG ความเขGาใจเก่ียวกับ ตำแหนDงขาและหนGาท่ีการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร/ 

องค/ประกอบหลักของระบบ การทำงานรDวมกับไอซีหนDวยความจำ การทำงานรDวมกับจูนเนอร/ การควบคุมแสง

สี, เสียง, ภาพ การออนสกรีนดิสเพลย/ การควบคุมเพาเวอร/และสแตนด/บาย 
 

 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกตำแหนDงขาและหนGาท่ีการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร/ไดG 

2. บอกองค/ประกอบหลักของระบบไดG 

3. อธิบายการทำงานรDวมกับไอซีหนDวยความจำไดG 

4. อธิบายการทำงานรDวมกับจูนเนอร/ไดG 

5. อธิบายการควบคุมแสง, สี, เสียง, ภาพไดG 



 

6. อธิบายการออนสกรีนดิสเพลย/ไดG 

7. อธิบายการควบคุมเพาเวอร/และสแตนด/บายไดG 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝsกทักษะการวัดสัญญาณวงจรภาคไมโครคอมพิวเตอร/ไดG 

2. เพ่ือใหGมีความเขGาใจการทำงานของวงจรภาคไมโครคอมพิวเตอร/ไดG 

3. อธิบายผลการทดลองไดG 

4. ปฏิบัติงานไดGถูกตGองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ความมีวินัย                                8. ความสนใจใฝyรูG 

2. ความสามัคคี                               9. การละเวGนส่ิงเสพติดการพนัน 

3. ความอดทนอดกล้ัน                       10. ดGานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 

4. ความประหยัด                  11. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

5. การพ่ึงตนเอง                             12. มีความคิดริเร่ิมสรGางสรรค/ 

6. ความรับผิดชอบ 13. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

7. ความกตัญzู        

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 9 ระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

9.1. ตำแหนDงขาและหนGาท่ีการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร/ 

9.2. องค/ประกอบหลักของระบบ 

9.3. การทำงานรDวมกับไอซีหนDวยความจำ 

9.4. การทำงานรDวมกับจูนเนอร/ 

9.5. การควบคุมแสง, สี, เสียง, ภาพ 

9.6. การออนสกรีนดิสเพลย/ 

9.7. การควบคุมเพาเวอร/และสแตนด/บาย 

9.7.1. เม่ือส่ังเพาเวอร/ออน 

9.7.2. ในกรณีเขGาสูDสภาวะสแตนด/บาย  

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 10 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

2. ตรวจความเปYนระเบียบและวินัย โดยใหG

นักเรียนแตDงกายใหGถูกระเบียบ และเขGาเรียนใหG

ตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 14) 

1. ครูใหGนักเรียนทำแบบทดสอบกDอนเรียน 

หนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูGหนDวยท่ี 9 

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง 

ระบบเสียงเพ่ือนำไปสูDการทำงานของระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร/ในเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 60 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร/ โดยใชGส่ือ Power Point

ประกอบการบรรยาย พรGอมยกตัวอยDาง และ

ถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหGนักเรียนชDวยกันสรุปเน้ือหารDวมกับครู  

3. ครูใหGนักเรียนทบทวนความรูGเน้ือหาหนDวยท่ี 9 

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ เพ่ือเตรียม

ทดลองปฏิบัติใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9  

เร่ืองภาคไมโครคอมพิวเตอร/ 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/หนDวยท่ี 9 

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

2. นักเรียนพรGอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแตDงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรGอย และเขGา

เรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกDอนเรียนหนDวยท่ี 9 

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

2. นักเรียนรับฟWงและจดบันทึก 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

การทำงานของระบบเสียงในเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

 

 

 

1. นักเรียนฟWงบรรยาย ศึกษา ทำความเขGาใจเน้ือหา

จากใบความรูGหนDวยท่ี 9  

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

จดบันทึก และถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนชDวยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูGเน้ือหา

หนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 240 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนDวยท่ี 9 เร่ืองภาคไมโครคอมพิวเตอร/  

ใหGนักเรียนแบDงกลุDมตามเดิม ฝsกปฏิบัติตาม 

ใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9 เร่ืองภาค

ไมโครคอมพิวเตอร/ ครูใหGคำแนะนำ ชDวยเหลือ

แกGไขปWญหาในการทำใบงานการทดลอง และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชGแบบ

ประเมินผลใบงานการทดลอง 

5. ใหGนักเรียนทำแบบฝsกหัดหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบ

ไมโครคอมพิวเตอร/ เพ่ือเสริมทักษะ ครูใหG

คำแนะนำ ใหGคำปรึกษา และตอบขGอซักถาม 

 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 30 นาที) 

1. ครูใหGนักเรียนชDวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดG

เรียนในหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

และถาม-ตอบ ทบทวนความรูGความเขGาใจของ

นักเรียน 

2. ครูใหGนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนDวยท่ี 

9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหGนักเรียนศึกษาคGนควGาเก่ียวกับ

เร่ืองระบบป}องกันในเคร่ืองรับโทรทัศน/ท่ีจะเรียน

ในคร้ังตDอไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 360 นาที 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝsกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9 

เร่ืองภาคไมโครคอมพิวเตอร/ 

 

 

 

 

 

5. นักเรียนทำแบบฝsกหัดหนDวยท่ี 9 และซักถาม 

ขGอสงสัย 

 

 

 

1. นักเรียนชDวยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนDวยท่ี 9 

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองระบบป}องกัน 

 

 



 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหGนักเรียนทบทวนความรูGหนDวยท่ี 9 เพ่ือเปYนความรูGพ้ืนฐานในการเรียนตDอไปในสัปดาห/ท่ี 15 

2. หลังจากเรียนจบหนDวยท่ี 9 ในสัปดาห/ท่ี 14 ใหGนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ท่ี 15  

เร่ืองระบบป}องกัน 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบกDอนเรียนหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

2. ใบความรูGประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

3. ใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9 เร่ืองภาคไมโครคอมพิวเตอร/  

4. แบบฝsกหัดทGายหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

6. เฉลยแบบทดสอบกDอนเรียนหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

7. เฉลยใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9 เร่ืองภาคไมโครคอมพิวเตอร/  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9 เร่ืองภาคไมโครคอมพิวเตอร/  

9. เฉลยแบบฝsกหัดทGายหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  
 

ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชGในการทดลอง 

-   ชุดฝsกโทรทัศน/สี Sharp รุDน 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูGเปYนรายบุคคล โดยใชGแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชGเกณฑ/ผDาน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9 โดยใชGแบบประเมินผลใบงานการทดลองหนDวยท่ี 9 

เร่ืองภาคไมโครคอมพิวเตอร/ ใชGเกณฑ/ผDาน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบกDอนเรียน/หลังเรียนหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ ใชGเกณฑ/

ผDาน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝsกหัดทGายหนDวยท่ี 9 เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ ใชGเกณฑ/ผDาน 60% เพ่ือวัด

ความรูGความเขGาใจ หากไมDผDานเกณฑ/ใหGทำการซDอมเสริม เม่ือผDานแลGวจึงทำแบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

เอกสารอ/างอิง 

สัญญา โพธ์ิวงษ/.  2555.  เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 9 

เร่ืองระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

ผลการใช/แผนการสอน 

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

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

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

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

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ลงช่ือ...................................ครูผูGสอน 

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


