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1. ชื่อวิชา เครื่องรับวิทยุ  รหัสวิชา 20105-2009  จำนวน  ๓ หน่วยกิจ ๕ ชั่วโมง  (๒-3-๓ ) 

2. คำอธิบายราวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ การกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งวิทยุทั่วไป หลักการรับ-ส่งวิทยุแบบ AM, 

FM, FM Stereo Multiplex, SSB และ DSB การทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ AM, FM ในภาค                  จูน
เนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC, AGC, AFT Detector วงจร Stereo Multiplex วงจรขยายเสียงและ ภาคจ่าย
ไฟฟ้า การประกอบ ทดสอบและปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1. เข้าใจหลักการทำงานของวงจรภาคต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุ  
3.๒. มีทักษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบัติเครื่องรับวิทยุแบบต่างๆ 
3.3. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณ์เครื่องรับวิทยุอย่างถูกต้อง

และปลอดภัย 
3.4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 . แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับวิทยุ  
4.2. ประกอบ ทดสอบ ปรับแต่งและใช้งานวงจรเครื่องรับวิทยุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. คลื่น การแพร่กระจายคลื่น และความถ่ี
ในย่านต่างๆ 

4 5 4 - - - 1 6 20 4 15 

2. หลักการสื่อสารเบื้องต้น 4.5 6 5 - - - 2 7.5 ๒5 2 20 
3. เครื่องรับวิทยุ AM 3 4.5 4 - - - 2.5 6 ๒0 3 20 
4. การประกอบเครื่องรับวิทยุ AM - FM - - - - - - 24.5 10.5 ๓5 1 30 

สอบปลายภาค           ๕ 
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ลำดับความสำคัญ 5 3 4 - - - 1 2    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1  คลื่น การ
แพร่กระจายคลื่น และ
ความถี่ในย่านต่างๆ 

5 1. อธิบายความหมายของคลื่นได้ 
2. วิเคราะห์คลื่นเสียงหรือความถี่

เสียงได้ 
3. ระบุคลื่นวิทยุหรือความถี่วิทยุ

ได้ 
4. จำแนกชั้นบรรยากาศได้ 
5. อธิบายคุณสมบัติของการ

แพร่กระจายคลื่นวิทยุได้ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับคลื่น การ
แพร่กระจายคลื่น และความถี่
ในย่านต่างๆ 

หน่วยที่ 2   
หลักการสื่อสาร
เบื้องต้น 

10 1. บอกความหมายของการมอดู
เลตได้ 

2. อธิบายการทำงานของระบบ
วิทยุได้ 

3. อธิบายความหมายของการมอดู
เลตทางแอมพลิจูดได้ 

4. คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การมอ
ดูเลตได้ 

5. อธิบายการทำงานของไซด์
แบนด์ AM ได้ 

6. วิเคราะห์การทำงานของแบนด์
วิดท์ของสัญญาณ AM ได้ 

อธิบายความหมายของการมอดูเลต
ทางความถี่ได้ 
7. อธิบายความหมายของ

เปอร์เซ็นต์การมอดูเลต FM ได้ 
8. อธิบายการทำงานของไซด์

แบนด์ FM ได้ 
9. วิเคราะห์การทำงานของแบนด์

วิดท์ของสัญญาณ FM ได้ 
10. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ

นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ
สื่อสารเบื้องต้น 

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 3. เครื่องรับ
วิทยุ AM 

10 1. จำแนกย่านความถ่ีที่ใช้ในการ
รับส่งวิทยุ AM ได้ 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับ
วิทยุ AM  



2. เขียนบล็อกไดอะแกรมของ
เครื่องรับวิทยุ AM ได้ 

3. อธิบายการทำงานของภาคอาร์
เอฟ คอนเวอร์เตอร์ได้ 

4. อธิบายการทำงานของวงจร
ภาคขยายความถี่ IF ได้ 

5. อธิบายการทำงานของภาคดี
เทกเตอร์ได้ 

6. ตรวจวัดไฟเอจีซี (AGC) ได้ 
7. อ่านวงจรภาครับวิทยุได้ 
8. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ

นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

2. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 4. 
การประกอบเครื่องรับ
วิทยุ AM 

15 

 

1. อธิบายหลักการทำงานของ
ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ได้ 

2. วิเคราะห์การทำงานของ
เครื่องรับวิทยุแบบซูเปอร์เฮเทอ
โรดายน์ได ้ 

3.  ประกอบเครื่องรับวิทยุ AM 
แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ได ้ 

4. ปรับแต่งหรือจูนเครื่องรับวิทยุ 
AM แบบซูเปอร์เฮเทอโรดายน์
ได้ 

5. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบเครื่องรับวิทยุ AM  

๒. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 



หน่วยที่ 5. 
เครื่องรับวิทยุ FM และ 
FM สเตอริโอ
มัลติเพล็กซ์ 

10 ๑. เขียนบล็อกไดอะแกรม
เครื่องรับวิทยุ FM ได้ 

๒. อธิบายการจัดวงจรและการ
ทำงานของวงจรส่วนฟร้อนต์
เอ็นด์ได้ 

๓. อธิบายการจัดวงจรและการ
ทำงานของภาค IF แอมป์ได ้ 

๔. วิเคราะห์การจัดวงจรและการ
ทำงานของวงจร AFC ได้ 

๕. บอกประเภทของเซรามิกฟิล
เตอร์ (Ceramic Filter) ได้ 

๖. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องรับ
วิทยุ FM และ FM สเตอริโอ
มัลติเพล็กซ์ 

๒. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 6. ระบบ AM 
แบบ Single-
sideband และ AM 
แบบ Double-
sideband 

10 ๑. อธิบายการทำงานของระบบ 
Single-sideband ได้ 

๒. วาดบล็อกไดอะแกรมระบบ 
Single-sideband ได้ 

๓. อธิบายการทำงานของระบบ 
Double-sideband ได้ 

๔. วาดบล็อกไดอะแกรมระบบ 
Double-sideband ได้ 

๕. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบ AM 
แบบ Single-sideband และ 
AM แบบ Double-sideband  

๒. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 



หน่วยที่ 7. 
ภาคขยายเสียง
เครื่องรับวิทยุ AM-FM 

10 ๑. อธิบายวงจรควบคุมความดัง
ของภาคขยายได้ 

๒. แยกส่วนประกอบของวงจรใน
ภาค Tone Control และภาค 
Driver ได้ 

๓. วิเคราะห์การทำงานของวงจร
ในภาค Tone Control และ
ภาค Driver ได้ 

๔. อธิบายทางเดินกระแสไบแอส
ในภาค Driver ได้ 

๕. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ภาคขยายเสียงเครื่องรับวิทยุ 
AM-FM  

๒. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 8. แหล่งจ่าย
ไฟฟ้า 

5 ๑. อธิบายความหมายของเพาเวอร์
ซัพพลายหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ 

๒. อธิบายหลักการทำงานของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
ใช้วงจรเร็กติฟายได้ 

๓. จำแนกประเภทของแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบใช้วงจร
เร็กติฟายได้ 

๔. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับแหล่งจ่าย
ไฟฟ้า 

๒. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 



หน่วยที่ 9. การ
ปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ 
AM และ FM 

10 ๑. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ปรับแต่งเครื่องรับวิทยุได้ 

๒. ปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ AM 
และ FM ได้ 

๓. ตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุ AM 
และ FM ได้ 

๔. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ AM 
และ FM 

๒. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

หน่วยที่ 10. การใช้
เครื่องมือตรวจซ่อม 

5 ๑. ใช้เครื่องมัลติมิเตอร์วัดแรงดัน
และกระแสได้ 

๒. ใช้เครื่องมัลติมิเตอร์วัดความ
ต้านทานได้ 

๓. ใช้เครื่องออสซิลโลสโคป
ตรวจวัดรูปคลื่นได้ 

๔. ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณซิก
แนลเจเนอเรเตอร์ได้  

๕. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือตรวจซ่อม 

๒. แสดงพฤติกรรมในการทำงาน
ด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจ
นิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
คำนึงถึงความถูกต้องและ
ปลอดภัย 

สอบปลายภาค 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ ๘ 6 6 20 10 
๒ ๑๐ 7.5 7.5 ๒๕ 12.5 
๓ ๑๐ 7.5 7.5 ๒๕ 12.5 
๔ ๑๒ 9 9 ๓๐ 15 

รวม ๔0 ๓๐ 30 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       ๔๐  คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน (30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       ๓๐  คะแนน 
   -ใบงาน/ชิ้นงาน (๓0 คะแนน) 
  จิตพิสัย        ๓๐   คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียน ๔.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน ๓.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน ๒.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน ๑.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน ๐  
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
 ๘.๒ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๓ แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

8.4 ใบงาน 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คลื่น การแพร่กระจายคลื่น และความถ่ีในย่านต่างๆ จำนวน 5 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1) อธิบายความหมายของคลื่นได้ 



2) ระบุคลื่นวิทยุหรือความถี่วิทยุได้ 
3) จำแนกชั้นบรรยากาศได้ 
4) อธิบายคุณสมบัติของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุได้ 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) อธิบายคุณสมบัติของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุได้ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับคลื่น การแพร่กระจายคลื่น และความถ่ีในย่านต่างๆ 
2.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

3.1 อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดวงจร 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับคลื ่น การแพร่กระจายคลื่น 

และความถ่ีในย่านต่างๆ 
 
 

1. ผู้เรียนอธิบายคุณสมบัติของการแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุได้ 
2.สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบ ียบเร ี ยบร ้อย ประณ ีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1/๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักเรียน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ สมถรรถนะ
รายวิชา คำอธิบาย
รายวิชา เกณฑ์การวัดผล
ประเมินผลวิชาเครื่อง
เสียง 

3. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ เครื่องรับ
วิทยุ 

4. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และกิจกรรม
ที่ต้องปฏิบัติ 

5. ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การวัด
และประเมินผล 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
๑. ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน

โดยอธิบายเกี่ยวกับคลื่น 
การแพร่กระจายคลื่น 
และความถี่ในย่านต่างๆ 

๒. ผู้สอนอธิบายความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับคลื่น การ
แพร่กระจายคลื่น และ
ความถี่ในย่านต่างๆ ใน
หัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

2.1คลื่น 
2.2 คลื่นเสียงหรือความถี่

เสียง 
2.3 คลื่นวิทยุหรือความถี่วิทยุ 
2.4 ชั้นบรรยากาศ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครื่องเสียง 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3..เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 การแพร่กระจาย
คลื่นวิทยุ 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง เครื่องรับวิทยุ 
๒. ให้นักเรียนค้นคว้าใน
ระบบGOOGLE 
CLASSROOM หน่วยที่ ๑ 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
๑. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม

และสรุปเนื้อหาที่สำคัญ 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำใบ

งาน/แบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผลหลังการ
เรียนรู้ 

๓. ผู้สอนประเมินผลของ
ผู้เรียน 

๔. มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ไปศึกษาในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 ที่ห้องสมุด 
หรืออินเทอร์เน็ต 

5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย     13  คะแนน 
ทักษะพิสัย       1     คะแนน 
จิตพิสัย        ๖  คะแนน 
รวม       ๒0     คะแนน 



  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ...................................................................................................

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

............................................................................................................................. ...................................……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
แบบฝึกหัด บทที่ 1 

 

ตอนที่ 1 จงทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด  

1. องค์ประกอบของคลื่น ช่วงท่ีเป็นส่วนสูงของคลื่นเรียกว่า  

ก. ความถี่    ข. แอมปลิจูด  
ค. คาบเวลา    ง. ความยาวคลื่น  

2. คลื่น 1 ไซเคิล ประกอบด้วยช่วงบวกและช่วงลบอย่างไร  

ก. 4 ครั้ง    ข. 3 ครั้ง  
ค. 2 ครั้ง    ง. 1 ครั้ง  

3. ความถี่เสียงมีความถี่ระหว่าง  

ก. 20 Hz – 200 Hz   ข. 20 Hz – 2000 Hz  
ค. 20 Hz - 20 KHz   ง. 20 Hz – 200 KHz  

4. คลื่นวิทยุความถีจะเริ่มต้นที่  

ก. 30 Hz    ข. 300 Hz  
ค. 30 KHz    ง. 3 KHz  

5. คลื่นวิทยุระบบ AM จะอยู่ย่านความถี่วิทยุ  

ก. VHF     ข. VLF  
ค. MF     ง. HF  

6. คลื่นวิทยุระบบ FM จะอยู่ย่านความถี่ใด  

ก. MF     ข. UHF  
ค. HF     ง. VHF  

7. ความถี ่1000 เฮิรตช ์จะเท่ากับ  

ก. 1 เทราเฮิรตช์   ข. 1 จิกะเฮิรตช์  
ค. 1 กิโลเฮิรตช์                  ง. 1 เม็กกะเฮิรตช  

8. การกระจายคลื่นวิทยุจะไปได้ไกลคำนึงถึง  

ก. กำลังของเครื่องส่ง   ข. ชั้นบรรยากาศ  
ค. ความสูงของเสาอากาศ  ง. ถูกทุกข้อ  

9. ชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการรับส่งคลื่นวิทยุมากที่สุดคือ  

ก. โทรไพสเฟียร์    ข. สตาร์โทสเฟียร์  
ค. ไอโอโนสเฟียร์    ง. ถูกทุกข้อ  

10. การกระจายคลื่นวิทยุ การรับมีประสิทธิภาพสูงสุด คือคลื่น  

ก. คลื่นฟ้า    ข. คลื่นตรง  
ค. คลื่นดิน    ง. คลื่นสะท้อนดิน  



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการเครื่องส่งวิทยุเบื้องต้น จำนวน 10 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 

1) เพ่ือให้มีความรู้เรื่องการอธิบายหลักการเครื่องส่งวิทยุเบื้องต้น  
2) เพ่ือให้มีความรู้เรื่องความแตกต่างของไซด์แบนของวิทยุระบบ AM  และ FM  
3) เพ่ือให้มีทักษะแก้ปัญหาเครื่องส่งวิทยุระบบ AM และ FM 
4) เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงผสมผสานการผสมคลื่น 
5) เพ่ือรู้ถึงหลักการเครื่องส่งวิทยุเบื้องและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) อธิบายหลักการเครื่องส่งวิทยุเบื้องต้นได้ 
2) บอกความแตกต่างของไซด์แบนของวิทยุระบบ AM  และ FM ได ้
3)  แก้ปัญหาเครื่องส่งวิทยุระบบ AM และ FM ได้   
4)  

1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  คำนึงถึง

ความถูกต้องและปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

1) ผสมคลื่นระหว่างไซด์แบนวิทยุระบบ AM และ FM  
2) แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

1)  หลักการเครื่องส่งวิทยุเบื้องต้น 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. ผสมคลื่นระหว่างไซด์แบนวิทยุระบบ AM และ FM  
 

 

1. ผู้เรียนทดสอบความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ผสมคลื่นระหว่างไซด์แบนวิทยุระบบ AM และ FM โดย
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 50% 
2. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบ ียบเร ี ยบร ้อย ประณ ีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

สัปดาห์ที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

2/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำความ

เข้าใจเรื่องที่จะศึกษา 
ของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา 
ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุ 
หน่วยที่  2 เรื่อง 
หลักการเครื่องส่งวิทยุ
เบื้องต้น หน้าที่  17-
37 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบาย
หลักการเครื่องส่งวิทยุ
เบื้องต้น 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่องอุปกรณ์
การผสมคลื่น 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
บอกความแตกต่างของไซด์
แบนของวิทยุระบบ AM  และ 
FM ตามท ี ่ ไ ด ้ ศ ึ กษ าจ า ก 
PowerPoint 
3. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ถามปัญหา  และข้อสงสัยจาก
เน ื ้อหา โดยคร ูเป ็นผ ู ้ตอบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เรียนการสอน   
4. น ักเร ียนฟังคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
แ ล ะ ค ้ น ค ว ้ า ใ น  ร ะ บ บ 
GOOGLE CLASSROOM 
และนำเสนอ 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครื่องรับวิทยุ 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำความ
เข้าใจเรื่องที่จะศึกษาของ
เอกสารประกอบการสอนวิชา 
ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุ หน่วยที่  
2  
2. ผ ู ้สอนให ้ต ัวแทนกลุ่ ม
ออกมานำเสนอแนวคิดที ่ได้
จากบทเรียนหน่วยที่ 2 ของ
แต่ละกลุ่มให้ฟังหน้าชั้นเรียน 
3. ผู ้สอนให้ผ ู ้ เร ียนส ืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือ
แหล่งความรู้ต่างๆ 
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื ้อหาที ่ได ้เร ียนให้มี
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น ท ิ ศ ท า ง
เดียวกัน 
2.ผ ู ้ สอนและผ ู ้ เ ร ี ยนทำ
แบบฝึกหัดบทที ่  1  หน้า 
14 – 15 
3.ผู ้สอนให้ผ ู ้ เร ียนสลับกัน
ต ร ว จ ก ิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
แบบทดสอบหลังเรียน ด้วย
ความซื่อสัตย์ แล้วนำคะแนน
ที่ได้บันทึกลงในแบบบันทึก
คะแนน 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย      ๑1.5  คะแนน 
ทักษะพิสัย        2.5 คะแนน 
จิตพิสัย         6  คะแนน 
รวม        ๒0     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 
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• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
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• ผลการสอนของครู 
.......................................................................................................................................................................

......……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….............................
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
หน่วยที่ 2   การกำเนิดความถี่และการผสมคลื่นวิทยุ 

 

ตอนท่ี 1 จงท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ลงหน้ำข้อท่ีถูกท่ีสุด  

1. ควำมถี่เสียง จะมีควำมถี่ระหว่ำง  

ก. 20 Hz - 200 HZ    ข. 20 Hz - 2,000 HZ  
ค. 20 Hz - 20,000 HZ    ง. 20 Hz - 200,000 HZ  

2. คล่ืนวิทยุ จะมีควำมถี่ตั้งแต่  

ก. 50 KHZ  ข. 40 KHZ  ค. 30 KHZ  ง. 20 KHZ  

3. ควำมถี่เสียง คือ  

ก. AF   ข. RF   ค. Audio Signal   ง. ถูกขอ้ ก. และ ค.  

4. ควำมถี่คล่ืนพำหะ คือ  

ก. AF     ข. RF  
ค. Carrier    ง. ถูกขอ้ ข. และ ค.  

5. อุปกรณ์ท่ีเปลี่ยนเสียงจำกอุปกรณ์ต่ำง ๆ มำเป็นสัญญำณทำงไฟฟ้ำของเสียง  

ก. ไมโครโฟน    ข. ทรานสฟอร์เมอร์  
ค. ล าโพง    ง. ถูกขอ้ ก. และ ค  

6. อุปกรณ์ท่ีเปลี่ยนสัญญำณทำงไฟฟ้ำของเสียง มำเป็นเสียง  

ก. ไมโครโฟน    ข. ทรานซิสเตอร์  
ค. ทรานสฟอร์เมอร์   ง. ล าโพง  

7. ภำคขยำยเสียง เรียกว่ำ  

ก. เอ-เอฟ แอมป์   ข. ออดิโอ แอมป์  
ค. อาร์ –เอฟ แอมป์   ง. ถูกขอ้ ก. และ ข.  

8. วงจรสร้ำงคล่ืนพำหะ เรียกวงจร  

ก. อาร์ –เอฟ แอมป์   ข. บพัเฟอร์  
ค. ออสซิลเลเตอร์   ง. มิกเซอร์  

9. เคร่ืองส่งแบบ AM เรียกกำรผสมแบบ  

ก. Amplitude Mod   ข. Frequency Mod  
ค. Phase Mod    ง. ถูกขอ้ ก. และ ข.  

10. เคร่ืองส่งแบบ FM เรียกกำรผสมแบบ  



ก. Amplitude Mod   ข. Frequency Mod  
ค. Phase Mod    ง. ถูกขอ้ ก. และ ค.  

11. กำรน ำเคร่ืองเสียงให้สำมำรถออกอำกำศได้จะต้องน ำไปรวมกบั  

ก. AF     ข. RF  
ค. Carrier    ง. ถูกขอ้ ข. และ ค.  

12. ในเคร่ืองรับภำคตัดที่ตัดคล่ืนพำหะออกทิง้ไป คือ  

ก. ไอ –เอฟ    ข. ดีเทคเตอร์  
ค. ออสซิลเลเตอร์   ง. มิกเซอร์  

13. ในเคร่ืองรับวิทยุวงจรเลือกรับสถำนีวิทยุ คือวงจร  

ก. วงจรออสซิลเลเตอร์   ข. วงจรดีเทคเตอร์  
ค. วงจรจูน    ง. วงจรมิกเซอร์  

14. ในเคร่ืองรับวิทยุวงจรท่ีท ำให้รับควำมถี่กลำง คือ  

ก. วงจรออสซิลเลเตอร์   ข. วงจรดีเทคเตอร์  
ค. วงจรจูน    ง. วงจรมิกเซอร์  

15. ควำมสูงของสัญญำณ เรียกว่ำ  

ก. Upper Side band   ข. Band Width  
ค. Amplitude    ง. Lower Side band 

16. ควำมกว้ำงของสัญญำณ เรียกว่ำ  

ก. Upper Side band   ข. Lower Side band  
ค. Amplitude    ง. Band Width  

17. ไซด์แบนด์ ด้ำนควำมถี่สูง เรียกว่ำ  

ก. Band Width    ข. Amplitude  
ค. Lower Side band   ง. Upper Side band  

18. คล่ืนวิทยุจำกสถำนีส่งวิทยุ จะไปสู่สำยอำกำศเคร่ืองรับมีผลต่อกำรรับดีท่ีสุด  

ก. คล่ืนดิน    ข. คล่ืนสะทอ้นพื้นดิน  
ค. คล่ืนสะทอ้นเพดานฟ้า  ง. คล่ืน 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุ AM จำนวน 10 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1) เพ่ือให้มีความรู้เรื่องสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ  
2) เพ่ือให้มีทักษะแก้ปัญหาการแบ่งย่านความถี่วิทยุ  
3) เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงการนำมาใช้กระจายคลื่นวิทยุ 
4) เพ่ือควบคุมปริมาณบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุและนำมาประยุกต์ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1) แปลความหมายบล็อกไดอะแกรมวิทยุแร่ได้   
2) ปรับปรุงบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบซุปเปอร์เฮทเทอโรดายน์ได้  
3) จัดระเบียบบล็อกไดอะแกรมวิทยุแร่ได้ 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  คำนึงถึง

ความถูกต้องและปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 วัดผลความรู้เกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุ AM  
2.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

3.1. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
 

5. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุ 
AM จำนวน 
 

 

1.  ผ ู ้ เ ร ี ยนทดสอบ ความรู้ และ เข ้ า ใจ เ ก ี ่ ย ว กั บ
บล็อกไดอะแกรมเครื ่องรับวิทยุ AM จำนวน โดยได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 50% 
2.  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบ ียบเร ี ยบร ้อย ประณ ีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

 
3-4 / 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนให้ผู ้เรียนทำความ
เ ข ้ า ใ จ จ ุ ด ป ร ะ ส ง ค ์ เ ชิ ง
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ข อ ง เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนวิชา ทฤษฎี
เครื ่องรับวิทยุ   หน่วยที ่ 3 
เร ื ่ อง   บล ็อกไดอะแกรม
เครื ่องร ับวิทยุ AM  หน้าที่ 
43 
2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เร ียนของหน่วยเร ียนท ี ่  3  
เร ื ่ อง   บล ็อกไดอะแกรม
เครื่องรับวิทยุ AM 
3. ผ ู ้ สอนให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนแปล
ความหมายบล็อกไดอะแกรม
ว ิทย ุแร ่  ตามความเข ้าใจ   
โดยคร ูเป ็นผ ู ้ ให ้คำแนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ผู ้สอนแนะนำให้ผ ู ้ เร ียน
อ ่ านหน ั งส ื อว ิ ชา  ทฤษฎี
เครื ่องร ับว ิทยุ หน่วยที ่ 3 
บล็อกไดอะแกรมเครื ่องรับ
วิทยุ AM 
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดระเบียบ
บล ็อกไดอะแกรมว ิทย ุแร่
ต า ม ท ี ่ ไ ด ้ ศ ึ ก ษ า จ า ก 
PowerPoint 
3.ผ ู ้ สอนทดลองสาธ ิตว ิธี
ปฏ ิบ ัต ิ ในการร ับคำส ั ่ ง ให้
ผู้เรียนดู  พร้อมให้คำแนะนำ 
4.น ักเร ียนฟ ั งคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
แ ล ะ ค ้ น ค ว ้ า ใ น  ร ะ บ บ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครื่องรับวิทยุ 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOOGLE CLASSROOM 
และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด-ปิดวงจร 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ร ะ บ บ GOOGLE 
CLASSROOM หน ่ ว ยท ี ่  ๑ 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  
คร ูคอยด ูแล และ แนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้
อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด
วงจร 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึกษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อง ว ั สด ุ และ
อ ุปกรณ์มาล ่วงหน ้า ก ่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 

 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย      -  คะแนน 
ทักษะพิสัย      24.5   คะแนน 
จิตพิสัย       10.5  คะแนน 
รวม        30     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………

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

• ผลการสอนของครู 
.............................................................................................................................................................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………........................................................
............................................................................................................................. ........……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ ๓   บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุ AM 

ตอนท่ี 2 จงท ำเคร่ืองหมำย (X) ลงหน้ำเลขท่ีถูกต้อง  

1. ภำคแรกของเคร่ืองรับวิทยุ คือ  

ก. มิกเซอร์    ข. ออสซิลเลเตอร์  
ค. คอนเวอร์เตอร์  ง. ไอ – เอฟ 

2. วงจรเลือกควำมถี่ท่ีต้องกำรรับ คือ  

ก. วงจรจูน    ข. วงจรออสซิลเลเตอร์  
ค. วงจรขยาย ไอ-เอฟ   ง. วงจรมิกซ์  

3. วงจรสร้ำงควำมถี่ขึน้มำในวงจรเคร่ืองรับวิทยุ คือ  

ก. วงจรจูน    ข. วงจรออสซิลเลเตอร์  
ค. วงจรขยาย ไอ-เอฟ   ง. วงจรมิกซ์  

4. วงจรท่ีท ำให้เกดิควำมถี่ ไอ-เอฟ คือ  

ก. วงจรจูน    ข. วงจรออสซิลเลเตอร์  
ค. วงจรขยาย ไอ-เอฟ   ง. วงจรมิกซ์  

5. ย่ำนควำมถี่วิทยุ AM คือ  

ก. 500 KHz – 1600 KHz   ข. 500 KHz – 1000 KHz  
ค. 100 KHz – 1000 KHz   ง. 100 KHz – 500 KHz  

6. ภำคขยำย ไอ-เอฟ ท่ี 1 จะขยำยสัญญำณควำมถี่  

ก. 355 KHz  ข. 455 KHz  ค. 100 KHz  ง. 255 KHz  

7. ภำคขยำย ไอ-เอฟ ท่ี 2 จะขยำยสัญญำณควำมถี่  

ก. 355 KHz  ข. 455 KHz  ค. 100 KHz  ง. 255 KHz  

8. กำรดีเทอร์เตอร์จะท ำกำรตัดสัญญำณอะไรลงกรำวด์  

ก. Carrier  ข. RF   ค. AF   ง. ถูกขอ้ ก และ ข.  

9. ภำคขยำยเสียงจะขยำยสัญญำณ  

ก. Carrier  ข. RF   ค. AF   ง. ถูกขอ้ ก และ ข  

10. ล าโพงท ำหน้ำที่เปลีย่นสัญญำณเสียงจำกหัวข้อใดมำเป็นสียง  

ก. Sound Signal    ข. RF  
ค. AF     ง. ถูกขอ้ ข และ ค 



 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 
   0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัตไิมส่ม่ำเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัต ิ
 
 
 
 

 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องรับวิทยุ AM แบบต่างๆ จำนวน 10 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

2.3 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
5) เพ่ือให้มีความรู้เรื่องสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ  
6) เพ่ือให้มีทักษะแก้ปัญหาการแบ่งย่านความถี่วิทยุ  
7) เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงการนำมาใช้กระจายคลื่นวิทยุ 
8) เพ่ือควบคุมปริมาณบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุและนำมาประยุกต์ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4) แปลความหมายบล็อกไดอะแกรมวิทยุแร่ได้   
5) ปรับปรุงบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุแบบซุปเปอร์เฮทเทอโรดายน์ได้  
6) จัดระเบียบบล็อกไดอะแกรมวิทยุแร่ได้ 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  คำนึงถึง

ความถูกต้องและปลอดภัยโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สมรรถนะประจำหน่วย 

3.1 วัดผลความรู้เกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุ AM  
3.2 แสดงพฤติกรรมในการทำงานด้วยเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
3. เนื้อหา 

3.1. การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
 

6. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมเครื่องรับวิทยุ 
AM จำนวน 
 

 

1.  ผ ู ้ เ ร ี ยนทดสอบ ความรู้ และ เข ้ า ใจ เ ก ี ่ ย ว กั บ
บล็อกไดอะแกรมเครื ่องรับวิทยุ AM จำนวน โดยได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 50% 
2.  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในการทำงานด้วยความเป็น
ระเบ ียบเร ี ยบร ้อย ประณ ีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 

สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

 
3-4 / 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ผู้สอนให้ผู ้เรียนทำความ
เ ข ้ า ใ จ จ ุ ด ป ร ะ ส ง ค ์ เ ชิ ง
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ข อ ง เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนวิชา ทฤษฎี
เครื ่องรับวิทยุ   หน่วยที ่ 3 
เร ื ่ อง   บล ็อกไดอะแกรม
เครื ่องร ับวิทยุ AM  หน้าที่ 
43 
2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การ
เร ียนของหน่วยเร ียนท ี ่  3  
เร ื ่ อง   บล ็อกไดอะแกรม
เครื่องรับวิทยุ AM 
3. ผ ู ้ สอนให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนแปล
ความหมายบล็อกไดอะแกรม
ว ิทย ุแร ่  ตามความเข ้าใจ   
โดยคร ูเป ็นผ ู ้ ให ้คำแนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ผู ้สอนแนะนำให้ผ ู ้ เร ียน
อ ่ านหน ั งส ื อว ิ ชา  ทฤษฎี
เครื ่องร ับว ิทยุ หน่วยที ่ 3 
บล็อกไดอะแกรมเครื ่องรับ
วิทยุ AM 
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนจัดระเบียบ
บล ็อกไดอะแกรมว ิทย ุแร่
ต า ม ท ี ่ ไ ด ้ ศ ึ ก ษ า จ า ก 
PowerPoint 
3.ผ ู ้ สอนทดลองสาธ ิตว ิธี
ปฏ ิบ ัต ิ ในการร ับคำส ั ่ ง ให้
ผู้เรียนดู  พร้อมให้คำแนะนำ 
4.น ักเร ียนฟ ั งคร ูอธ ิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
แ ล ะ ค ้ น ค ว ้ า ใ น  ร ะ บ บ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาเครื่องรับวิทยุ 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOOGLE CLASSROOM 
และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการ
เปิด-ปิดวงจร 
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ร ะ บ บ GOOGLE 
CLASSROOM หน ่ ว ยท ี ่  ๑ 
สืบค้นด้วยระบบ Internet  
คร ูคอยด ูแล และ แนะนำ
อย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนฟังครูสรุปความรู้
อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด
วงจร 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึกษา
เน ื ้ อหาในเร ื ่ อง ว ั สด ุ และ
อ ุปกรณ์มาล ่วงหน ้า ก ่อน
เรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 

 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 

พุทธิพิสัย      -  คะแนน 
ทักษะพิสัย      24.5   คะแนน 
จิตพิสัย       10.5  คะแนน 
รวม        30     คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………

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

• ผลการสอนของครู 
.............................................................................................................................................................................…………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………........................................................
............................................................................................................................. ........……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   เครื่องรับวิทยุ AM  
 
ตอนท่ี 1 จงกำเคร่ืองหมำยกำกบำท (X) ลงหน้ำข้อท่ีถูกท่ีสุด  
1. วงจร อำร์ – เอฟ คอนเวอร์เตอร์ ไม่มีวงจรอะไรรวมอยู่ด้วย  
ก. วงจรจูน   ข. วงจรออสซิลเลเตอร์  
ค. วงจรมิกเซอร์   ง. วงจร ไอ – เอฟ  

2. วงจรจูนเลือกรับสถำนีวิทยุ ควำมถี่ 1000 KHz วงจรออสซิเลเตอร์จะสร้ำงควำมถี่  

ก. 1455 KHz   ข. 1000 KHz  
ค. 855 KHz   ง. 455 KHz  

3. วงจรจูนเลือกสถำนีวิทยุ ถ้ำขดลวด (L) ค่ำคงท่ี จะเปลีย่นค่ำ C.C ท่ีใช้ในวงจรจูนคือ  

ก. แพคเดอร์   ข. ทริมเมอร์  
ค. วาริเอเบิล   ง. เซอร์รามิก  

4. สัญญำณท่ีเข้ำมำภำคมิกเซอร์ จะมำจำก  

ก. วงจรจูน   ข. ไอ – เอฟ แอมป์  
ค. ออสซิลเลเตอร์  ง. ถูกขอ้ ก. และ ค.  

5. สัญญำณท่ีเป็นเอ้ำต์พุตของมิกเซอร์ มีกีค่วำมถี่  

ก. 4 ความถี่   ข. 3 ความถี่  
ค. 2 ความถี่   ง. 1 ความถี่  

6. ควำมถี่เกดิจำกกำรท ำงำนภำคมิกเซอร์ ควำมถี่อะไรท่ีผ่ำน IFT1  

ก. Osc    ข. RF  
ค. RF- Osc   ง. RF+ Osc  

7. Coil อำกำศ แกนเฟอร์ไรต์ ของวิทยุ AM มีกีชุ่ด  

ก. 4 ชุด    ข. 3 ชุด  
ค. 2 ชุด    ง. 1 ชุด 
 

8. วงจรจูนของ ไอ-เอฟ ทรำนสเฟอร์เมอร์ แต่ละตัวจะจูนท่ีควำมถี่  

ก. 455 KHz   ข. 355 KHz  
ค. 655 KHz   ง. 555 KHz  

9. วงจรดีเทคเตอร์ แบบ AM มีไดโอดกีต่ัว  



ก. 4 ตวั    ข. 3 ตวั  
ค. 2 ตวั    ง. 1 ตวั  

10. วงจรดีเทคเตอร์คือวงจรตัดสัญญำณอะไรลงกรำวด์  

ก. RF    ข. Carrier  
ค. AF    ง. ถูกขอ้ ก. และ ข.  

11. สัญญำณท่ีวงจรดีเทคเตอร์ จะน ำไปใช้งำนต่อไปคือ  

ก. Sound Signal   ข. Audio Signal  
ค. AF Signal   ง. ถูกทุกขอ้  

12. ภำคขยำยเสียงนิยมเรียกช่ือว่ำ  

ก. RF Amplifier   ข. Audio Amplifier  
ค. AF Amplifier  ง. ถูกขอ้ ข. และ ค.  

13. แรงไฟ AGC ได้มำจำกกำรท ำงำนของภำคใด  

ก. ไอ-เอฟ แอมป์ 1  ข. อาร์-เอฟ คอนเวอร์เตอร์  
ค. ไอ-เอฟ แอมป์ 2  ง. ดีเทคเตอร์  

14. แรงไฟ AGC จะควบคุมกำรท ำงำนของภำคใด  

ก. ไอ-เอฟ แอมป์  ข. มิกเซอร์  
ค. ออสซิลเลเตอร์  ง. ถูกขอ้ ข. และ ค.  

15. คอยล์ออสซิลเลเตอร์ มีกี่ชุด  

ก. 4 ชุด   ข. 3 ชุด   ค. 2 ชุด   ง. 1 ชุด  

16. คอยล์ออสซิลเลเตอร์ แกนปรับจูนควำมถี่จะบอกด้วยสี คือ  

ก. แดง   ข. ด า  ค. เหลือง  ง. ขาว 
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