
 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 11 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 16-17 

ช่ือหน1วย เทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี จำนวน 12 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

11.1 เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma 

11.2 เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ LCD LED 

11.3 เทคโนโลยีโทรทัศน/สีแบบดิจิตอล 
 

สาระสำคัญ 

 เคร่ืองรับโทรทัศน/ไดMมีการพัฒนาท้ังวงจรและจอภาพใหMตอบสนองตXอความตMองการของผูMบริโภค และ

ทันกับเทคโนโลยีรอบขMางของอิเล็กทรอนิกส/ใหMไดMภาพท่ีคมชัด มีความละเอียดของภาพท่ีสูงมากข้ึน น้ำหนักเบา

บาง และประหยัดไฟ โดยหนXวยน้ีเปbนเร่ืองเก่ียวกับ เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ 

LCD LED และเทคโนโลยีโทรทัศน/สีแบบดิจิตอล 

จุดประสงคDการสอน 
 

 จุดประสงคDท่ัวไป 

 เพ่ือใหMนักเรียนมีความรูM ความเขMาใจเก่ียวกับ เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma เคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

จอ LCD LED และเทคโนโลยีโทรทัศน/สีแบบดิจิตอล 
 

 จุดประสงคDเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกช่ือและตำแหนXงแผงวงจรจอ Plasma ไดM 

2. บอกแรงดันไฟของภาคจXายไฟจอ Plasma ไดM 

3. บอกการทำงานของวงจร Standby จอ Plasma ไดM 

4. บอกการเร่ิมตMนของการทำงานวงจรจอ Plasma ไดM 

5. บอกการทำงานตรวจสอบของวงจร SOS จอ Plasma ไดM 

6. บอกตำแหนXงของแผงวงจรจอ LCD LED ไดM 

7. บอกการทำงานของวงจร Standby จอ LCD LED ไดM 

8. บอกการทำงานของวงจร Power Supply จอ LCD LED ไดM 

9. บอกการทำงานของวงจร Power ON จอ LCD LED ไดM 

10. บอกการตรวจสอบ SOS จอ LCD LED ไดM 

11. อธิบายโทรทัศน/สีแบบดิจิตอลไดM 

 



ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝvกทักษะการวัดสัญญาณวงจรเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma ไดM 

2. เพ่ือใหMมีความเขMาใจการทำงานวงจรเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma ไดM 

3. อธิบายผลการทดลองไดM 

4. ปฏิบัติงานไดMถูกตMองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ความมีวินัย                                8. การละเวMนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. ดMานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 

3. ความประหยัด                       10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. มีความคิดริเร่ิมสรMางสรรค/ 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

6. ความกตัญ~ู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝ�รูM 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 11 เทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

11.1. เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma 

11.1.1. ช่ือและหนMาท่ีตำแหนXงของบอร/ดวงจรเคร่ืองรับโทรทัศน/แบบจอพลาสมา 

11.1.2. การจXายแรงดันไฟฟ�าของภาคจXายไฟจอ Plasma 

11.1.3. การทำงานของวงจร Standby 

11.1.4. การเร่ิมตMนการทำงาน 

11.1.5. การทำงานของหนXวยตรวจสอบ SOS 

11.2. เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ LCD LED 

11.2.1. ตำแหนXงของแผงวงจร LCD LED 

11.2.2. การทำงานของวงจร Standby 

11.2.3. การทำงานของวงจร Power Supply 

11.2.4. การทำงานของ Power ON 

11.2.5. การตรวจเช็ค SOS (Shut Down) 

11.3. เทคโนโลยีโทรทัศน/สีแบบดิจิตอล 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 20 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

2. ตรวจความเปbนระเบียบและวินัย โดยใหM

นักเรียนแตXงกายใหMถูกระเบียบ  

และเขMาเรียนใหMตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 16) 

1. ครูใหMนักเรียนทำแบบทดสอบกXอนเรียน 

หนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูMหนXวยท่ี 11 

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง 

ระบบป�องกันเพ่ือนำไปสูXการทำงานของ

เทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 120 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยี

เคร่ืองรับโทรทัศน/สี โดยใชMส่ือ Power Point

ประกอบการบรรยาย พรMอมยกตัวอยXาง และ

ถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหMนักเรียนชXวยกันสรุปเน้ือหารXวมกับครู  

3. ครูใหMนักเรียนทบทวนความรูMเน้ือหาหนXวยท่ี 11 

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี เพ่ือเตรียม

ทดลองปฏิบัติใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 

เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/หนXวยท่ี 11 

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

 

2. นักเรียนพรMอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแตXงกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรMอย  

และเขMาเรียนตรงเวลา 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบกXอนเรียนหนXวยท่ี 11 

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

2. นักเรียนรับฟ�งและจดบันทึก 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

ระบบป�องกัน  

 

 

 

1. นักเรียนฟ�งบรรยาย ศึกษา ทำความเขMาใจเน้ือหา

จากใบความรูMหนXวยท่ี 11  

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี จดบันทึก 

และถาม-ตอบกับครู 

2. นักเรียนชXวยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูMเน้ือหา

หนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 200 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนXวยท่ี 11 เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สี           

จอ Plasma ใหMนักเรียนแบXงกลุXมตามเดิม      

ฝvกปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 

เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma ครูใหM

คำแนะนำ ชXวยเหลือแกMไขป�ญหาในการทำใบ

งานการทดลอง  

 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 320 นาที) 

(สอนครั'งที+ 17) 

1. ครูถามทบทวนความรูMเร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับ

โทรทัศน/สี เพ่ือเตรียม ทดลองใบงานการทดลอง

หนXวยท่ี 11 เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ 

Plasma ตXอจากการทดลองคร้ังท่ี 16 

2. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หนXวยท่ี 11 เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ 

Plasma ใหMนักเรียนแบXงกลุXมตามเดิม ฝvกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 (ตXอจากการ

ทดลองคร้ังท่ี 16)  ครูใหMคำแนะนำ ชXวยเหลือ

แกMไขป�ญหาในการทำใบงาน และประเมินผล

การปฏิบัติงานโดยใชMแบบประเมินผลใบงานการ

ทดลอง 

3. ใหMนักเรียนทำแบบฝvกหัดหนXวยท่ี 11  

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี เพ่ือเสริม

ทักษะ ครูใหMคำแนะนำ ใหMคำปรึกษา และตอบ

ขMอซักถาม 

 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝvกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 

เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma 

 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนรับฟ�งและจดบันทึก 

 

 

 

2. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝvกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11  

เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma 

 

 

 

 

 

3. นักเรียนทำแบบฝvกหัดหนXวยท่ี 11 และซักถาม 

ขMอสงสัย 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 40 นาที) 

1. ครูใหMนักเรียนชXวยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดM

เรียนในหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับ

โทรทัศน/สี และถาม-ตอบ ทบทวนความรูMความ

เขMาใจของนักเรียน 

2. ครูใหMนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนXวยท่ี 

11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี เพ่ือ

ประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหMนักเรียนศึกษาทบทวนเน้ือหา

ท้ังหมดท่ีไดMเรียนมาท้ัง 11 หนXวย เพ่ือทำ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในคร้ังตXอไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 720 นาที 

 

1. นักเรียนชXวยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหนXวยท่ี 11

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดMเรียนมา 

ท้ัง 11 หนXวย เพ่ือทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหMนักเรียนทบทวนความรูMหนXวยท่ี 11  

2. หลังจากเรียนจบหนXวยท่ี 11 ในสัปดาห/ท่ี 17 ใหMนักเรียนทบทวนรายละเอียดท้ัง 11 หนXวย เพ่ือเตรียม

ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพD 

1. แบบทดสอบกXอนเรียนหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

2. ใบความรูMประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

3. ใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma  

4. แบบฝvกหัดทMายหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

6. เฉลยแบบทดสอบกXอนเรียนหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

7. เฉลยใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 เคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma  

9. เฉลยแบบฝvกหัดทMายหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  



10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

 

ส่ือโสตทัศนD 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชMในการทดลอง 

-   ชุดฝvกโทรทัศน/สี Panasonic รุXน TH-P60ST60 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูMเปbนรายบุคคล โดยใชMแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชMเกณฑ/ผXาน 

60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหนXวยท่ี 11 โดยใชMแบบประเมินผลใบงานการ

ทดลองหนXวยท่ี 11 เร่ืองเคร่ืองรับโทรทัศน/สีจอ Plasma ใชMเกณฑ/ผXาน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบกXอนเรียน/หลังเรียนหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับ

โทรทัศน/สี ใชMเกณฑ/ผXาน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝvกหัดทMายหนXวยท่ี 11 เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี ใชMเกณฑ/ผXาน 

60% เพ่ือวัดความรูMความเขMาใจ หากไมXผXานเกณฑ/ใหMทำการซXอมเสริม เม่ือผXานแลMวจึงทำ

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารอ/างอิง 

พิชัย  กิตตินนท/.  สำนักสXงเสริมและพัฒนางานเทคนิค.  กรมประชาสัมพันธ/,  2550. 

วิษณุ เสรีธรรม.  เอกสารประกอบการอบรม Plasma TV 2013.  บริษัทพานาโซนิค ซิวเซลส/ (ประเทศไทย) 

จำกัด,  2556 

วิษณุ เสรีธรรม.  เอกสารประกอบการอบรม LCD TV 2013.  บริษัทพานาโซนิค ซิวเซลส/ (ประเทศไทย) จำกัด, 

2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 11 

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

ผลการใช/แผนการสอน 

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

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

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

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

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ลงช่ือ...................................ครูผูMสอน 

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


