
 

 

 

แผนการสอนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  

จริยธธรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย  

รหัสวิชา 20105 – 2124 

 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 

นายสุวินต    พงศพุทธชาติ 

 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเบญจมาศ สกลุสรุยิะทรพัย์



คำนำ 

 

 แผนการสอนมุงเนนสมรรถนะอาชีพ     และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค เลมนี้  เปนการจัดทำแผนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562 

โดยมุงเนนการฝกทักษะในภาคปฏิบัติใหเกิดกับนักเรียนนักศึกษา และมีการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคเขาไปในแผนการสอน เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีความสามารถตามจุดมุงหมาย

ทางการศึกษาท้ัง 3 ดานคือ ดานพุทธิพิสัย   จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  

 แผนการสอนรายวิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบความปลอดภัย  จำแนกเนื้อหาออกเปน 9 

หนวย ประกอบดวย  

 หนวยท่ี 1   ความรูเก่ียวกับระบบความปลอดภัย 

หนวยท่ี 2   ตัวตรวจจับเสียง 

หนวยท่ี 3 ตัวตรวจจับแสง  

หนวยท่ี 4 ตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ 

หนวยท่ี 5 ตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ อัคคีภัย  

หนวยท่ี 6 ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ 

หนวยท่ี 7 วาลวและการใชงานข  

หนวยท่ี 8 ตัวตรวจจับภาพ 

หนวยท่ี 9 การออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย 

 

 แผนการสอนเลมนี้จะเปนประโยชนสูงสุด กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียนใน

รายวิชานี้ และคร-ูอาจารยท่ีไดนำแผนการสอนนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

 

 

 

สุวินต    พงศพุทธชาติ 

แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หนา 

   

 คำนำ ก 

 สารบัญ ข 

 แผนการสอนรายวิชา 1 

 โครงการสอน 2 

 แผนการสอน หนวยท่ี 1 4 

 แผนการสอน หนวยท่ี 2 7 

 แผนการสอน หนวยท่ี 3 10 

 แผนการสอน หนวยท่ี 4 13 

 แผนการสอน หนวยท่ี 5 16 

 แผนการสอน หนวยท่ี 6 19 

 แผนการสอน หนวยท่ี 7 22 

 แผนการสอน หนวยท่ี 8 25 

 แผนการสอน หนวยท่ี 9 28 

 แผนการสอน หนวยท่ี 10 31 

 แผนการสอน หนวยท่ี 11 34 

 แผนการสอน หนวยท่ี 12 37 

 แผนการสอน หนวยท่ี 13 41 

 แผนการสอน หนวยท่ี 14 44 

 แผนการสอน หนวยท่ี 15 47 

 แผนการสอน หนวยท่ี 16 51 

 แผนการสอน หนวยท่ี 17 54 

 แผนการสอน หนวยท่ี 18 57 

  

 

  

 

 

 

 



รหัสวิชา     :  20105-2124  

ช่ือวิชา       :  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย  

          (Electronic Devices in Security Systems) 

หนวยกิต    :  2 

จำนวนช่ัวโมงเรียน   :  4 ชั่วโมง/สัปดาห (ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 3)   18 สัปดาห/ภาคเรียน 

ผูสอน        :  นายสุวินต    พงศพุทธชาติ 

จุดประสงครายวิชา 

         1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทำงาน คุณลักษณะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษา 

             ความปลอดภัย 

         2. เพ่ือใหมีทักษะในการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษา 

             ความปลอดภัย 

         3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ 

             คำนึงถึงความถูกตองและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

         1. แสดงความรูเก่ียวกับการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย 

         2. วัดและทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย 

         3. ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ ซอมและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 

คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   คุณลักษณะอุปกรณความปลอดภัยท่ีทำงานดวยเสียง แสง ความรอน ควัน 

กาซ  การสั่นสะเทือน  คลื่นวิทยุ  โทรภาพ  ระบบติดตามวัตถุและบุคคล  ตรวจจับความเคลื่อนไหว  ตรวจจับ

สั่นสะเทือน   ตรวจจับการปด-เปดประตูฉุกเฉิน  วาลวน้ำ  วาลวกาซ        ตรวจจับอัคคีภัยดับเพลิงในอาคาร  

ตรวจจับผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด   การบันทึกภาพและการสงตอขอมูลแบบตาง ๆ  ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ 

ซอมและบำรุงรักษา ประเมินราคาระบบรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย 

ระดับ ปวช. 

 

สัปดาหท่ี หัวขอทฤษฎ ี(1 ช่ัวโมง) หัวขอปฏิบัต ิ(3 ช่ัวโมง) 

1 

 

แนะนำการเรียน 

ความรูเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัย 

- ทดสอบระบบรักษาความปลอดภยั 

  เบื้องตน 

2-3 

 

ตัวตรวจจับเสียง (Sound Transducer) 

- Piezoelectric 

- Ultrasonic 

- ทดสอบตัวตรวจจับเสียง 

4-5 

 

ตัวตรวจจับแสง (Light Detector) 

- Infrared 

- Beam Detector 

- ทดสอบตัวตรวจจับแสง 

 

6 ตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ (RFID) 

 

- ทดสอบตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ  

7-8 ตัวตรวจจับความรอน (Heat Detector) 

ตัวตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

ตัวตรวจจับกาซ (Gas Detector) 

ตัวตรวจจับอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 

- ทดสอบตัวตรวจจับความรอน 

- ทดสอบตัวตรวจจับควัน 

- ทดสอบตัวตรวจจับกาซ 

9-10 ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR) 

ตัวตรวจจับสั่นสะเทือน (Vibration or  

   Acoustic  Sensor) 

ตัวตรวจจับวัตถุ (Proximity Switch)  

ระบบติดตามวัตถุและบุคคล 

- ทดสอบตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว 

- ทดสอบตัวตรวจจับสั่นสะเทือน 

- ทดสอบตัวตรวจจับวัตถุ 

11 วาลวและการใชงาน 

- วาลวน้ำ 

- วาลวกาซ 

- ทดสอบวาลวน้ำ 

- ทดสอบวาลวกาซ 

12-13 ตัวตรวจจับภาพหรือเซนเซอรรูปภาพ 

   (Image  Sensor) 

การตรวจจับผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด 

การบันทึกภาพ 

การสงขอมูล 

 

- ทดสอบตัวตรวจจับภาพ 

- ทดสอบการใชงานกลองวงจรปด 

- ทดสอบการบันทึกภาพ 

- ทดสอบการสงขอมูล 

 



14-17 การออกแบบ ติดตั้งและทดสอบในระบบรักษาความ 

     ปลอดภัย 

การซอมและบำรุงรักษา 

การประเมินราคา 

- ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย 

- ติดตั้งและทดสอบการใชงาน 

- การซอมและบำรุงรักษา 

- การประเมินราคา 

18 

 

สอบประมวลความรู - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    1            สัปดาหท่ี 1 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย         รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ความรูเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย  

ช่ือเรื่อง   ความรูเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย 

 1.2 ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยได 

 1.3 ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 ในชีวิตประจำวันนั้นอันตรายมีอยูรอบตัวเราแทบท้ังสิ้น ไมวาจะเกิดจากมนุษย สัตว สิ่งของหรือ

แมกระท่ังธรรมชาติ ซ่ึงสามารถกอใหเกิดอันตรายดวยกันท้ังหมด ดังนั้นการปองกันอันตรายอีกวิธีหนึ่งซ่ึงเปน

วิธีท่ีนิยมใชกันมาในปจจุบันคือการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาเปนตัวปองกันอันตรายตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

หรือเกิดข้ึนไปแลวสามารถยอนกลับมาดูเหตุการณนี้ไดอีกครั้ง ซ่ึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความ

ปลอดภัยนั้นมีหลายชนิดแบงตามประเภทการใชงานท่ีตางกัน ข้ึนอยูกับผูใชตองการใชในสถานการณใด 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

 3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอบขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความ 

     ปลอดภัย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

 3.1 บอกขอบขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัยได 

 3.2 ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องตนได 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ขอบขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย  

 5.2 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. สรางความเปนกันเอง ความรูสึกท่ีดี ความเปน 

   กันเอง โดยมีกิจกรรม แนะนำครู แนะนำ 

   นักเรียน ชื่อวิชา รหัสวิชา จุดประสงครายวิชา  

   คำอธิบาย รายวิชา หนวยการเรียนการสอน  

   สมรรถนะท่ีพึงประสงค สื่อการสอนท่ีใช  

   เครื่องมือประจำตัว หนังสือท่ีใชประกอบการ 

   สอน และกำหนดเกณฑการประเมินและ 

   ขอตกลงรวมกันภายใตขอบเขตของหลักสูตร 

2. ครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการตรงตอ 

   เวลา ประมาณ 5 – 10 นาที 

3. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 1 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องความรูเก่ียวกับระบบ 

   รักษาความปลอดภัย 

4. ใหนักเรียนศึกษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน 

   ระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ิมเติม 

5. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 1 

6. มอบหมายใหการบานบทท่ี 1 

7. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 2  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

8. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. แนะนำตนเอง แสดงความคิดเห็นในขอตกลง 

   และเกณฑการประเมิน ซักถามปญหา และ 

   ขอสงสัย 

 

 

 

 

 

2. รับฟงและยอมรับเหตุผล แลวนำไป 

   ปฏิบัติการแกไขในพฤติกรรมท่ีไมถูกตอง 

3. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

4. ศึกษาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษา 

   ความปลอดภัย 

5. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 1 

6. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

7. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

8. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

   



8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    2             สัปดาหท่ี 2 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย         รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับเสียง  

ช่ือเรื่อง   ตัวตรวจจับเสียง 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับเสียง 

 1.2 ทดสอบตัวตรวจจับเสียง 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 โดยท่ัวไปการตรวจจับเสียงสามารถทำไดหลายวิธี โดยท่ีการตรวจจับเสียงนั้นไมเพียงแตตรวจจับเสียง

ไดอยางเดียวเทานั้นสามารถใชเครื่องมือตรวจจับเสียงโดยนำเอาหลักการตรวจจับเสียงมาตรวจจับวัตถุบาง

ชนิดได ซ่ึงอุปกรณท่ีใชตรวจจับเสียงมีหลายชนิดเชน Piezoelectric และ Ultrasonic เปนตน  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

 3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับเสียง 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

 3.1 บอกชนิดของตัวตรวจจับเสียงได 

 3.2 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับเสียงแตละชนิดได 

 3.3 ทดสอบตัวตรวจจับเสียงได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับเสียง Piezoelectric  

 5.2 ตัวตรวจจับเสียง Ultrasonic 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 2 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับเสียง 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับเสียง 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 2 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 2 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 3  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับเสียง 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 2 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

  

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    2            สัปดาหท่ี 3 ครั้งท่ี  2 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย        รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับเสียง  

ช่ือเรื่อง   ตัวตรวจจับเสียง (ตอ) 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับเสียง 

 1.2 ทดสอบตัวตรวจจับเสียง 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 โดยท่ัวไปการตรวจจับเสียงสามารถทำไดหลายวิธี โดยท่ีการตรวจจับเสียงนั้นไมเพียงแตตรวจจับเสียง

ไดอยางเดียวเทานั้นสามารถใชเครื่องมือตรวจจับเสียงโดยนำเอาหลักการตรวจจับเสียงมาตรวจจับวัตถุบาง

ชนิดได ซ่ึงอุปกรณท่ีใชตรวจจับเสียงมีหลายชนิดเชน Piezoelectric และ Ultrasonic เปนตน  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

 3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับเสียง 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

 3.1 บอกชนิดของตัวตรวจจับเสียงได 

 3.2 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับเสียงแตละชนิดได 

 3.3 ทดสอบตัวตรวจจับเสียงได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับเสียง Piezoelectric  

 5.2 ตัวตรวจจับเสียง Ultrasonic 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 2 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับเสียง (ตอ) 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับเสียง (ตอ) 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 2 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 2 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 3  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับเสียง (ตอ) 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 2 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

  

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    3   สัปดาหท่ี 4 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย           รหัสวิชา 20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับแสง  

ช่ือเรื่อง   ตัวตรวจจับแสง 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับแสง 

 1.2 ทดสอบตัวตรวจจับแสงได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 ในชีวิตประจำวันมนุษยเรามีการใชเทคโนโลยีมากข้ึนมีการนำอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มา

ประยุกตใชงาน การใชเครื่องใชไฟฟาก็เชนกัน อาทิ ทีวีหรือโทรทัศน การใชงานอาจใชรีโมทควบคุมการเปดปด

ชองตาง ๆ โดยรีโมทท่ีใชควบคุมนี้มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวหนึ่งทำหนาท่ีตรวจจับแสงเพ่ือควบคุมการทำงาน

หรือเปลี่ยนชองทีวีนั่นเอง  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

 3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับแสง 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

 3.1 บอกชนิดของตัวตรวจจับแสงได 

 3.2 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับแสงแตละชนิดได 

 3.3 ทดสอบตัวตรวจจับแสงได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับแสง Infrared  

 5.2 ตัวตรวจจับแสง Beam Detector 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 3 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับแสง 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับแสง 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 3 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 3 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 4  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับแสง 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 3 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

  

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    3             สัปดาหท่ี 5 ครั้งท่ี  2 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย            รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับแสง  

ช่ือเรื่อง   ตัวตรวจจับแสง (ตอ) 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับแสง 

 1.2 ทดสอบตัวตรวจจับแสงได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 ในชีวิตประจำวันมนุษยเรามีการใชเทคโนโลยีมากข้ึนมีการนำอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ มา

ประยุกตใชงาน การใชเครื่องใชไฟฟาก็เชนกัน อาทิ ทีวีหรือโทรทัศน การใชงานอาจใชรีโมทควบคุมการเปดปด

ชองตาง ๆ โดยรีโมทท่ีใชควบคุมนี้มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวหนึ่งทำหนาท่ีตรวจจับแสงเพ่ือควบคุมการทำงาน

หรือเปลี่ยนชองทีวีนั่นเอง  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

 3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับแสง 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

 3.1 บอกชนิดของตัวตรวจจับแสงได 

 3.2 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับแสงแตละชนิดได 

 3.3 ทดสอบตัวตรวจจับแสงได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับแสง Infrared  

 5.2 ตัวตรวจจับแสง Beam Detector 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 3 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับแสง (ตอ) 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับแสง (ตอ) 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 3 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 3 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 4  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับแสง (ตอ) 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 3 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

  

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    4          สัปดาหท่ี 6  ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย         รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับคล่ืนวิทยุ  

ช่ือเรื่อง   ตัวตรวจจับคล่ืนวิทยุ 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับคลื่นวิทย ุ

 1.2 ทดสอบตัวตรวจจับคลื่นวิทยุได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 ปจจุบันมนุษยมีการฟงวิทยุกันอยางแพรหลาย ซ่ึงคลื่นวิทยุท่ีใชงานมีหลายประเภท คลื่นสัญญาณ

วิทยุท่ีมีวิวัฒนาการจากเดิมคือ RFID เปนเทคโนโลยีไรสายท่ีใชคลื่นความถ่ีประเภทหนึ่งท่ีกำลังเปนท่ีนิยม ทำ

ใหมีความสะดวกในการสงคลื่นความถ่ีมากยิ่งข้ึน  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

 3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

 3.1 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับคลื่นวิทยุได 

 3.2 ทดสอบตัวตรวจจับคลื่นวิทยุได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ 

 

 



6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 4 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 4 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 4 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 5  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 4 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    5   สัปดาหท่ี 7 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย        รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร  

ช่ือเรื่อง   ตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงใน 

     อาคาร 

 1.2 ทดสอบตัวตรวจจับความรอน ควัน และกาซได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

การตรวจจับอัคคีภัยเปนมาตรการเฝาระวังอัคคีภัยโดยใชเทคนิคทางกลตรวจจับความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนระหวางมีการลุกไหมเปนไฟ (Fire Development Stages) แลวสงสัญญาณออกมาเพ่ือเปนการเตือน

ภัย หรือสั่งการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือยุติเหตุกอนจะเกิดอัคคีภัยหรือการลุกลาม  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงใน 

     อาคาร 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงใน 

     อาคารได 

3.2 ทดสอบตัวตรวจจับความรอน ควัน และกาซได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับความรอน 

5.2 ตัวตรวจจับควัน 

5.3 ตัวตรวจจับกาซ 

5.4 ตัวตรวจจับอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 5 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับความรอน  

   ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความรอน  

   ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 5 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 5 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 6  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความรอน  

   ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 5 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    5   สัปดาหท่ี 8 ครั้งท่ี  2 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย         รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร  

ช่ือเรื่อง   ตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร (ตอ) 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงใน 

     อาคาร 

 1.2 ทดสอบตัวตรวจจับความรอน ควัน และกาซได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

การตรวจจับอัคคีภัยเปนมาตรการเฝาระวังอัคคีภัยโดยใชเทคนิคทางกลตรวจจับความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนระหวางมีการลุกไหมเปนไฟ (Fire Development Stages) แลวสงสัญญาณออกมาเพ่ือเปนการเตือน

ภัย หรือสั่งการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือยุติเหตุกอนจะเกิดอัคคีภัยหรือการลุกลาม  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงใน 

     อาคาร 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับความรอน ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงใน 

     อาคารได 

3.2 ทดสอบตัวตรวจจับความรอน ควัน และกาซได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับความรอน 

5.2 ตัวตรวจจับควัน 

5.3 ตัวตรวจจับกาซ 

5.4 ตัวตรวจจับอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 5 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับความรอน  

   ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร (ตอ) 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความรอน  

   ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร (ตอ) 

 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 5 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 5 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 6  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความรอน  

   ควัน กาซ และอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร  

   (ตอ) 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 5 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 



9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    6   สัปดาหท่ี 9 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย       รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับความเคล่ือนไหว ส่ันสะเทือน วัตถุ และระบบติดตามวัตถุ 

และบุคคล  

ช่ือเรื่อง  ตัวตรวจจับความเคล่ือนไหว ส่ันสะเทือน วัตถุ และระบบติดตามวัตถุและบุคคล  

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบ 

     ติดตามวัตถุและบุคคล  

1.2 ทดสอบตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน และวัตถุ 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

ในปจจุบันการนับจำนวนคนในปริมาณมากๆ โดยการใชมนุษยในการนับนั้นลดนอยลง อันเนื่องจาก

ปจจุบันไดมีการประดิษฐสิ่งท่ีสามารถนับจำนวนคนเหลานี้ไดคือใชตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยจะนับจาก

รังสีความรอนจากตัวมนุษยนั่นเองทำใหงายตอการนับมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะมีตัวตรวจจับวัตถุท่ี

สามารถตรวจจับวัตถุไดอีกดวย 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบ 

     ติดตามวัตถุและบุคคล  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบ 

     ติดตามวัตถุและบุคคลได  

3.2 ทดสอบตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน และวัตถุได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว 

5.2 ตัวตรวจจับสั่นสะเทือน 

5.3 ตัวตรวจจับวัตถุ 

5.4 ระบบติดตามวัตถุและบุคคล 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 6 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับความ  

   เคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบติดตาม 

   วัตถุและบุคคล  

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความ  

   เคลื่อนไหว สั่นสะเทือน และวัตถุ  

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 6 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 6 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 7  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว  

   สั่นสะเทือน และวัตถุ  

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 6 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    6   สัปดาหท่ี 10 ครั้งท่ี  2 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย       รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ตัวตรวจจับความเคล่ือนไหว ส่ันสะเทือน วัตถุ และระบบติดตามวัตถุ 

และบุคคล  

ช่ือเรื่อง     ตัวตรวจจับความเคล่ือนไหว ส่ันสะเทือน วัตถุ และระบบติดตามวัตถุและบุคคล (ตอ)  

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบ 

     ติดตามวัตถุและบุคคล  

1.2 ทดสอบตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน และวัตถุ 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

ในปจจุบันการนับจำนวนคนในปริมาณมากๆ โดยการใชมนุษยในการนับนั้นลดนอยลง อันเนื่องจาก

ปจจุบันไดมีการประดิษฐสิ่งท่ีสามารถนับจำนวนคนเหลานี้ไดคือใชตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยจะนับจาก

รังสีความรอนจากตัวมนุษยนั่นเองทำใหงายตอการนับมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะมีตัวตรวจจับวัตถุท่ี

สามารถตรวจจับวัตถุไดอีกดวย 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบ 

     ติดตามวัตถุและบุคคล  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายหลักการทำงานของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบ 

     ติดตามวัตถุและบุคคลได  

3.2 ทดสอบตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน และวัตถุได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว 

5.2 ตัวตรวจจับสั่นสะเทือน 

5.3 ตัวตรวจจับวัตถุ 

5.4 ระบบติดตามวัตถุและบุคคล 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 6 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับความ  

   เคลื่อนไหว สั่นสะเทือน วัตถุ และระบบติดตาม 

   วัตถุและบุคคล (ตอ)  

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความ  

   เคลื่อนไหว สั่นสะเทือน และวัตถุ (ตอ)   

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 6 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 6 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 7  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว  

   สั่นสะเทือน และวัตถุ (ตอ)   

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 6 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    7   สัปดาหท่ี 11 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย        รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน วาลวและการใชงาน  

ช่ือเรื่อง   วาลวและการใชงาน  

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องวาลวและการใชงาน  

1.2 ทดสอบวาลวน้ำ และวาลวกาซได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

ในระบบเครื่องยนตหนาท่ีในการรักษาอุณหภูมิของน้ำหรือระบบหลอเย็นของเครื่องยนตใหมีอุณหภูมิ

เหมาะสมนั่นก็คือวาลวน้ำ เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่งท่ีใชรักษาความปลอดภัยของเครื่องยนตใหมี

การใชงานไดยาวนานข้ึน ซ่ึงในขณะเดียวกันวาลวกาซเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสรักษาความปลอดภัย

เชนเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวาลวและการใชงาน  

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายหลักการทำงานของวาลวแตละชนิดได  

3.2 ทดสอบวาลวน้ำได 

3.3 ทดสอบวาลวกาซได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 วาลวน้ำ 

5.2 วาลวกาซ 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 7 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องวาลวและการใชงาน  

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องวาลวน้ำและวาลวกาซ 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 7 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 7 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 8  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

2. ทำใบงานเรื่องวาลวน้ำและวาลวกาซ 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 7 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    8   สัปดาหท่ี 12 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย       รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน    ตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพและการสงขอมูล  

ช่ือเรื่อง       ตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพและการสงขอมูล 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพ 

     และการสงขอมูล 

1.2 ทดสอบตัวตรวจจับภาพ การใชงานกลองวงจรปด การบันทึกขอมูลและการสงขอมูลได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

ในระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณท่ีชวยรักษาความปลอดภัยไดดีอีกอันหนึ่งคงหนีไมพนกลอง

วงจรปด ซ่ึงในปจจุบันนิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยกลองวงจรปดสามารถบันทึกภาพหรือขอมูลตาง ๆ ได 

และสามารถสงขอมูลตาง ๆ ใหกับผูท่ีตองการขอมูลไดเชนกัน  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพ 

     และการสงขอมูล 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายหลักการทำงานของกลองวงจรปดได 

3.2 ทดสอบตัวตรวจจับภาพได 

3.3 ทดสอบการใชงานกลองวงจรปดได 

3.4 ทดสอบการบันทึกภาพได 

3.5 ทดสอบการสงขอมูลได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับภาพหรือเซนเซอรรูปภาพ 

5.2 การตรวจจับผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด 

5.3 การบันทึกภาพ 

5.4 การสงขอมูล 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 8 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับภาพ ผูบุก 

   รุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพและการสง 

   ขอมูล 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องการใชงานกลองวงจร 

   ปด 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 8 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 8 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 9  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องการใชงานกลองวงจร 

   ปด 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 8 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 



9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    8   สัปดาหท่ี 13 ครั้งท่ี  2 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย       รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน    ตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพและการสงขอมูล  

ช่ือเรื่อง         ตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพและการสงขอมูล (ตอ) 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพ 

     และการสงขอมูล 

1.2 ทดสอบตัวตรวจจับภาพ การใชงานกลองวงจรปด การบันทึกขอมูลและการสงขอมูลได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

ในระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณท่ีชวยรักษาความปลอดภัยไดดีอีกอันหนึ่งคงหนีไมพนกลอง

วงจรปด ซ่ึงในปจจุบันนิยมใชกันอยางแพรหลาย โดยกลองวงจรปดสามารถบันทึกภาพหรือขอมูลตาง ๆ ได 

และสามารถสงขอมูลตาง ๆ ใหกับผูท่ีตองการขอมูลไดเชนกัน  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวตรวจจับภาพ ผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพ 

     และการสงขอมูล 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 อธิบายหลักการทำงานของกลองวงจรปดได 

3.2 ทดสอบตัวตรวจจับภาพได 

3.3 ทดสอบการใชงานกลองวงจรปดได 

3.4 ทดสอบการบันทึกภาพได 

3.5 ทดสอบการสงขอมูลได 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ตัวตรวจจับภาพหรือเซนเซอรรูปภาพ 

5.2 การตรวจจับผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด 

5.3 การบันทึกภาพ 

5.4 การสงขอมูล 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 8 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องตัวตรวจจับภาพ ผูบุก 

   รุกดวยกลองวงจรปด การบันทึกภาพและการสง 

   ขอมูล (ตอ) 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องการใชงานกลองวงจร 

   ปด (ตอ) 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 8 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 8 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปศึกษาเนื้อหาในบทท่ี 9  

   มาลวงหนากอนเรียนในสัปดาหถัดไป 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องการใชงานกลองวงจร 

   ปด (ตอ) 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 8 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 



9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    9   สัปดาหท่ี 14 ครั้งท่ี  1 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย        รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน การออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย  

ช่ือเรื่อง   การออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องการออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย 

1.2 ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบการใชงานในระบบรักษาความปลอดภัยได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 ในการรักษาความปลอดภัยนั้นนอกจากอุปกรณท่ีใชในการรักษาความปลอดภัยไมวาจะเปน ตัว

ตรวจจับเสียง ตัวตรวจจับแสง ตัวตรวจจับความรอน กลองวงจรปด เปนตน อุปกรณรักษาความปลอดภัย

เหลานี้เปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยรักษาความปลอดภัยในสถานการณนั้น ๆ ปจจัยท่ีมีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ

การติดต้ังอุปกรณเหลานี้ใหอยูในท่ี ๆ เหมาะสม มีการวางตำแหนงอยางถูกตองและปลอดภัยเปนสิ่งท่ี

ผูปฏิบัติงานพึงระลึกอยูเสมอเพ่ือความปลอดภัยของผูใชงาน 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยได 

3.2 ติดตั้งและทดสอบการใชงานได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 การออกแบบระบบรกัษาความปลอดภัย 

5.2 การติดตั้งและการทดสอบการใชงานระบบรักษาความปลอดภัย 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 9 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องการออกแบบ ติดตั้ง 

   ในระบบรักษาความปลอดภัย 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องการออกแบบ ติดตั้งใน 

   ระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 9 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปทบทวนความรูกอน 

   สอบประมวลความรู 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องการออกแบบ ติดตั้งในระบบ 

   รักษาความปลอดภัย 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    9   สัปดาหท่ี 15 ครั้งท่ี  2 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย         รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน การออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย  

ช่ือเรื่อง   การออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย (ตอ) 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องการออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย 

1.2 ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบการใชงานในระบบรักษาความปลอดภัยได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 ในการรักษาความปลอดภัยนั้นนอกจากอุปกรณท่ีใชในการรักษาความปลอดภัยไมวาจะเปน ตัว

ตรวจจับเสียง ตัวตรวจจับแสง ตัวตรวจจับความรอน กลองวงจรปด เปนตน อุปกรณรักษาความปลอดภัย

เหลานี้เปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยรักษาความปลอดภัยในสถานการณนั้น ๆ ปจจัยท่ีมีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ

การติดต้ังอุปกรณเหลานี้ใหอยูในท่ี ๆ เหมาะสม มีการวางตำแหนงอยางถูกตองและปลอดภัยเปนสิ่งท่ี

ผูปฏิบัติงานพึงระลึกอยูเสมอเพ่ือความปลอดภัยของผูใชงาน 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยได 

3.2 ติดตั้งและทดสอบการใชงานได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 การออกแบบระบบรกัษาความปลอดภัย 

5.2 การติดตั้งและการทดสอบการใชงานระบบรักษาความปลอดภัย 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กจิกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 9 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องการออกแบบ ติดตั้ง 

   ในระบบรักษาความปลอดภัย (ตอ) 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องการออกแบบ ติดตั้งใน 

   ระบบรักษาความปลอดภัย (ตอ) 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 9 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปทบทวนความรูกอน 

   สอบประมวลความรู 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องการออกแบบ ติดตั้งในระบบ 

   รักษาความปลอดภัย (ตอ) 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    9   สัปดาหท่ี 16 ครั้งท่ี  3 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย     รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน การออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย  

ช่ือเรื่อง   การซอม และบำรุงรักษา 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องการซอม และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 

1.2 ซอม และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 ในระบบรักษาความปลอดภัยนั้น การติดตั้งอุปกรณท่ีใชในการรักษาระบบความปลอดภัยจำเปนท่ี

จะตองตรวจสอบการทำงานอยูเสมอ อีกท้ังยังตองคอยบำรุงรักษาอุปกรณเหลานั้นใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะใช

งานไดอยางถูกตอง ภายหลังจากการตรวจสอบ บำรุงรักษา หากตรวจพบความผิดปกติในระบบจะตอง

ดำเนินการตรวจซอง แกไขทันที 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการซอม และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยได 

3.2 ซอมระบบรักษาความปลอดภัยได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 

5.2 การซอมระบบรักษาความปลอดภัย 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 9 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องการบำรุงรักษาและ 

    ซอมระบบรักษาความปลอดภัย 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องการซอมและ 

    บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 9 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปทบทวนความรูกอน 

   สอบประมวลความรู 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องการซอมและบำรุงรักษา 

    ระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    9   สัปดาหท่ี 17 ครั้งท่ี  4 จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย       รหัสวิชา   20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน การออกแบบ ติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย  

ช่ือเรื่อง   การประมาณราคา 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องการประมาณราคาระบบรักษาความปลอดภัย 

1.2 ประมาณราคาระบบรักษาความปลอดภัยได 

 1.3 มีการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

 

2. สาระสำคัญ 

 หลังจากการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยแลว สิ่งสำคัญตอมาคือการประมาณราคาคาใชจาย

ซ่ึงจะตองสำรวจราคาสินคาของอุปกรณท่ีไดออกแบบไวตามท่ีมีจำหนายในทองตลาด หลังจากนั้นจึงจะนำมา

ประมาณราคาคาใชจายซ่ึงจะประกอบดวยคาวัสดุ อุปกรณ คาแรงในการติดตั้ง รวมถึงคาภาษีมูลคาเพ่ิม ซ่ึงใน

การประมาณราคาท่ีดีควรจะยึดถือความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได เพ่ือสรางความ

เชื่อถือใหเกิดข้ึนกับลูกคา 

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประมาณราคาระบบรักษาความปลอดภัย 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ 

3.1 ประมาณราคาระบบรักษาความปลอดภัยได 

 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

 

 



5. เนื้อหาสาระ 

5.1 หลักการประมาณราคาเบื้องตน 

5.2 การประมาณราคาระบบรักษาความปลอดภัย 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ครูสอนเนื้อหาในบทท่ี 9 โดยวิธีการบรรยาย  

   อธิบาย ถาม – ตอบ เรื่องการประมาณราคา 

   ในระบบรักษาความปลอดภัย 

2. ใหนักเรียนทำใบงานเรื่องการประมาณราคาใน 

   ระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 (ตอ) 

4. มอบหมายใหการบานบทท่ี 9 (ตอ) 

5. มอบหมายใหนักเรียนไปทบทวนความรูกอน 

   สอบประมวลความรู 

6. ครู ดูแลการเก็บเครื่องมือ อุปกรณ ทำความ 

   สะอาดหองเรียน และบันทึกหลังการสอน 

1. ตั้งใจฟง ซักถามเม่ือสงสัย 

 

 

2. ทำใบงานเรื่องการประมาณราคาในระบบ 

   รักษาความปลอดภัย 

3. ทำแบบฝกหัดบทท่ี 9 (ตอ) 

4. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

5. จดบันทึกการมอบหมายงาน 

 

6. เก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และทำความ 

   สะอาดหองเรียน 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ตำรา 

 7.2 สื่อ Power Point 

 7.3 แบบฝกหัด 

 7.4 ใบงาน 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : แบบฝกหัดทายบท 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

 



แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    -   สัปดาหท่ี 18 ครั้งท่ี  - จำนวน    4 คาบ 

วิชา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในระบบรักษาความปลอดภัย          รหัสวิชา  20105 – 2124 

ช่ือหนวยการสอน ***สอบปลายภาค***  

ช่ือเรื่อง   ***สอบปลายภาค*** 

วิธีสอน/รูปแบบการสอน 

 

1. สมรรถนะหนวยการสอนท่ีมุงเนนเพ่ือความสัมพันธกับสมรรถนะอาชีพ 

 - 

 

2. สาระสำคัญ 

 ***สอบปลายภาค***  

 

3. วัตถุประสงคการเรียนรู 

วัตถุประสงคท่ัวไป (ปลายทาง) เพ่ือใหผูเรียน 

 - 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (นำทาง) ผูเรียนสามารถ… 

 - 

 

4. ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเรียน 

 - 

 

5. เนื้อหาสาระ 

5.1 ความรูเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัย 

5.2 ตัวตรวจจับเสียง 

5.3 ตัวตรวจจับแสง 

5.4 ตัวตรวจจับคลื่นวิทยุ 

5.5 ตัวตรวจจับความรอน 

5.6 ตัวตรวจจับควัน 

5.7 ตัวตรวจจับกาซ 

5.8 ตัวตรวจจับอัคคีภัย ดับเพลิงในอาคาร 



5.9 ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว 

5.10 ตัวตรวจจับสั่นสะเทือน 

5.11 ตัวตรวจจับวัตถุ 

5.12 ระบบติดตามวัตถุและบุคคล 

5.13 วาลวและการใชงาน 

5.14 ตัวตรวจจับภาพหรือเซนเซอรรูปภาพ 

5.15 การตรวจจับผูบุกรุกดวยกลองวงจรปด 

5.16 การบันทึกภาพ 

5.17 การสงขอมูล 

5.18 การออกแบบและติดตั้งในระบบรักษาความปลอดภัย 

 5.19 การซอมและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 

 5.20 การประมาณราคา 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

1. ***สอบปลายภาค*** 1. ***สอบปลายภาค*** 

 

7. ส่ือการเรียนการสอน 

 7.1 ขอสอบปลายภาค 

 

8. การวัดผลและประเมินผล 

      เครื่องมือ   : ขอสอบปลายภาค 

     วิธีการวัด   : ทำแบบทดสอบ 

     เกณฑการประเมินผล : ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 50 

 

9. กิจกรรมเสนอแนะ 

 - 

  

 

 

 

 


	คำนำ
	สารบัญ

