
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 10 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 15 

ช่ือหน1วย ระบบป7องกัน จำนวน 6 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

10.1 ระบบป7องกันในแท>น H  

10.2 การวิเคราะห/ตรวจซ>อมวงจรป7องกันในแท>น H  

10.3 ระบบป7องกันในแท>น J 

10.4 วิธีการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น J 

10.5 ระบบป7องกันในแท>น 14B  

10.6 เทคนิคการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น 14B  
 

สาระสำคัญ 

เครื่องรับโทรทัศน/ในปNจจุบัน จะมีวงจรป7องกันไวQในตัวไอซี ไมโครคอมพิวเตอร/ ดังปรากฏใน

หลายยี่หQอ จนไดQรับการกล>าวขวัญจากบรรดานักบริการเครื่องมืออาชีพ เนื่องจากวงจรมีความยุ>งยาก 

ในสายตาของคนท่ัวไป ยังมีอุปกรณ/ท่ีเป[นระบบฝNงพรินต/ หรือ SMD ปรากฏอยู>ในแท>นเคร่ือง 

เคร่ืองรับโทรทัศน/จำเป[นตQองมีวงจรป7องกันหรือวงจรโปรเทคช่ัน เม่ือเกิดขQอผิดพลาดของอุปกรณ/

วงจรป7องกันทำหนQาที่ป7องกันไม>ใหQลุกลามไปยังวงจรส>วนอื่นๆ เพื่อการแกQไขปNญหาที่เกิดขึ้นนQอยที่สุด 

ในระบบป7องกันที่ทำหนQาที่เป[นตัวตรวจสอบและหยุดการทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน/หรือหยุด

ระบบการจ>ายแรงดันไฟไปยังส>วนอ่ืน ๆ ในวงจร 

จุดประสงคEการสอน 
 

 จุดประสงคEท่ัวไป 

 เพ่ือใหQนักเรียนมีความรูQ ความเขQาใจเก่ียวกับ ระบบป7องกันในแท>น H การวิเคราะห/ตรวจซ>อมวงจร

ป7องกันในแท>น H ระบบป7องกันในแท>น J วิธีการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น J ระบบป7องกันในแท>น 14B 

และเทคนิคการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น 14B  
 

 จุดประสงคEเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. อธิบายระบบป7องกันในแท>น H ไดQ 

2. อธิบายการวิเคราะห/ตรวจซ>อมวงจรป7องกันในแท>น H ไดQ 

3. อธิบายระบบป7องกันในแท>น J ไดQ 

4. บอกวิธีการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น J ไดQ 

5. อธิบายระบบป7องกันในแท>น 14B ไดQ 



 

6. อธิบายเทคนิคการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น 14B ไดQ 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝgกทักษะการวัดสัญญาณวงจรป7องกันไดQ 

2. เพ่ือใหQมีความเขQาใจการทำงานของวงจรป7องกันไดQ 

3. อธิบายผลการทดลองไดQ 

4. ปฏิบัติงานไดQถูกตQองตามข้ันตอนและปลอดภัย 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ความมีวินัย                                8. การละเวQนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. มีความคิดริเร่ิมสรQางสรรค/ 

3. ความประหยัด                       10. ดQานความมีมนุษย/สัมพันธ/ 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย/สุจริต 

6. ความกตัญmู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝoรูQ 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 10 ระบบป7องกัน 

10.1  ระบบป7องกันในแท>น H  

10.1.1 วงจรโปรเทคช่ันใหQเวอร/ติคอลเอาต/พุต 

10.1.2 วงจรตรวจสอบกระแสหลอดภาพ 

10.1.3 วงจรเอ็กซ/–เรย/โปรเทคช่ัน 

10.1.4 วงจรป7องกันโอเวอร/โหลดของชุดไฟ 9 โวลต/ 

10.2 การวิเคราะห/ตรวจซ>อมวงจรป7องกันในแท>น H  

10.3 ระบบป7องกันในแท>น J 

10.4 วิธีการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น J 

10.5 ระบบป7องกันในแท>น 14B  

10.6 เทคนิคการตรวจซ>อมโปรเทคช่ันในแท>น 14B  

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 10 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หน>วยท่ี 10  เร่ืองระบบป7องกัน 

2. ตรวจความเป[นระเบียบและวินัย โดยใหQ

นักเรียนแต>งกายใหQถูกระเบียบ  

และเขQาเรียนใหQตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 15) 

1. ครูใหQนักเรียนทำแบบทดสอบก>อนเรียน 

หน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน 

2. ครูบอกจุดประสงค/ของการเรียนรูQ 

หน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง 

ระบบไมโครคอมพิวเตอร/เพ่ือนำไปสู>การทำงาน

ของระบบป7องกัน 

 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 60 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบ

ป7องกัน โดยใชQส่ือ Power Point ประกอบการ

บรรยาย พรQอมยกตัวอย>าง และถาม-ตอบ  

กับนักเรียน 

2. ใหQนักเรียนช>วยกันสรุปเน้ือหาร>วมกับครู  

3. ครูใหQนักเรียนทบทวนความรูQเน้ือหาหน>วยท่ี 10 

เร่ืองระบบป7องกัน เพ่ือเตรียมทดลองปฏิบัติใบ

งานการทดลองหน>วยท่ี 10 เร่ืองวงจรป7องกัน 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/ 

หน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน 

2. นักเรียนพรQอมรับการตรวจระเบียบและวินัย  

โดยแต>งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรQอย  

และเขQาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก>อนเรียนหน>วยท่ี 10 

เร่ืองระบบป7องกัน 

2. นักเรียนรับฟNงและจดบันทึก 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

ระบบไมโครคอมพิวเตอร/ 

 

 

 

1. นักเรียนฟNงบรรยาย ศึกษา ทำความเขQาใจเน้ือหา

จากใบความรูQหน>วยท่ี 10  

เร่ืองระบบป7องกัน จดบันทึก และถาม-ตอบ 

กับครู 

2. นักเรียนช>วยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูQเน้ือหา

หน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 240 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หน>วยท่ี 10 เร่ืองวงจรป7องกัน ใหQนักเรียน

แบ>งกลุ>มตามเดิม ฝgกปฏิบัติตามใบงานการ

ทดลองหน>วยท่ี 10 เร่ืองวงจรป7องกัน ครูใหQ

คำแนะนำ ช>วยเหลือแกQไขปNญหาในการทำใบ

งานการทดลอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยใชQแบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

5. ใหQนักเรียนทำแบบฝgกหัดหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบ

ป7องกัน เพ่ือเสริมทักษะ ครูใหQคำแนะนำ ใหQ

คำปรึกษา และตอบขQอซักถาม 

 

ข้ันสรุปและประเมินผล (เวลา 30 นาที) 

1. ครูใหQนักเรียนช>วยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมดท่ีไดQ

เรียนในหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกันและถาม-

ตอบ ทบทวนความรูQความเขQาใจของนักเรียน 

2. ครูใหQนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน>วยท่ี 

10 เร่ืองระบบป7องกัน เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหQนักเรียนศึกษาคQนควQาเก่ียวกับ

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สีท่ีจะเรียนใน

คร้ังต>อไป 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 360 นาที 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝgกปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน>วยท่ี 10 

เร่ืองวงจรป7องกัน 

 

 

 

 

5. นักเรียนทำแบบฝgกหัดหน>วยท่ี 10  

และซักถามขQอสงสัย 

 

 

 

1. นักเรียนช>วยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน>วยท่ี 10 

เร่ืองระบบป7องกัน 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับ

โทรทัศน/สี 

 
 



 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหQนักเรียนทบทวนความรูQหน>วยท่ี 10 เพ่ือเป[นความรูQพ้ืนฐานในการเรียนต>อไปในสัปดาห/ท่ี 16 

2. หลังจากเรียนจบหน>วยท่ี 10 ในสัปดาห/ท่ี 15 ใหQนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห/ท่ี 16  

เร่ืองเทคโนโลยีเคร่ืองรับโทรทัศน/สี 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพE 

1. แบบทดสอบก>อนเรียนหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

2. ใบความรูQประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

3. ใบงานการทดลองหน>วยท่ี 10 เร่ืองวงจรป7องกัน  

4. แบบฝgกหัดทQายหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

6. เฉลยแบบทดสอบก>อนเรียนหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

7. เฉลยใบงานการทดลองหน>วยท่ี 10 เร่ืองวงจรป7องกัน  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหน>วยท่ี 10 เร่ืองวงจรป7องกัน  

9. เฉลยแบบฝgกหัดทQายหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  
 

ส่ือโสตทัศนE 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร/ และคอมพิวเตอร/ 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ/ท่ีใชQในการทดลอง 

-   ชุดฝgกโทรทัศน/สี Sharp รุ>น 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูQเป[นรายบุคคล โดยใชQแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชQเกณฑ/ผ>าน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหน>วยท่ี 10 โดยใชQแบบประเมินผลใบงานการทดลอง

หน>วยท่ี 10 เร่ืองวงจรป7องกัน ใชQเกณฑ/ผ>าน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบก>อนเรียน/หลังเรียนหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน ใชQเกณฑ/ผ>าน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝgกหัดทQายหน>วยท่ี 10 เร่ืองระบบป7องกัน ใชQเกณฑ/ผ>าน 60% เพ่ือวัดความรูQ

ความเขQาใจ หากไม>ผ>านเกณฑ/ใหQทำการซ>อมเสริม เม่ือผ>านแลQวจึงทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 



 

เอกสารอ/างอิง 

สัญญา โพธ์ิวงษ/.  2555.  เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน/. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 10 

เร่ืองระบบป7องกัน 

ผลการใช/แผนการสอน 

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

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

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

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

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ลงช่ือ...................................ครูผูQสอน 

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


