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แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวชิา 
ช่ือรายวชิา หุ่นยนต์ในระบบงานอตุสาหกรรม  รหสัวชิา...3105-2104... (ท-ป-น) 1-3-3.................. 
ระดบัชั้น....ปวส.....สาขาวชิา/กลุ่มวชิา/แผนกวชิา...อเิลก็ทรอนิกส์............................................. 
หน่วยกิต..............3......................จ านวนชัว่โมงรวม.........................72..................... ชัว่โมง 
ทฤษฏี...................1.................... ชัว่โมง/สัปดาห์   ปฏิบติั..................3................. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนท่ี............1...............................................ปีการศึกษา.........................2557....................... 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการท างานของหุ่นยนตป์ระเภทต่าง ๆ ในระบบงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์กระบวนการควบคุมของหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบและทดสอบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรม 
4. เพื่อใหมี้กิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และ

มีจริยธรรมในงานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวชิา 

1. ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรม 
2. ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม 
3. ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการ เก่ียวกบัการท างาน โครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต ์ควบคุม กระบวนการ
ป้อนกลบั การท างานของเคร่ืองควบคุมกลไกร่วมกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการควบคุม Servo Amplifier 
 
สมรรถนะรายวชิา 

1. ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
2. ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
3. ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 



 2 

 

   ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 1  หุ่นยนต ์ 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมได้

อยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลกัการพื้นฐานของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธิบายชนิดของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
3. สามารถอธิบายล าดบัขั้นความเป็นอิสระและการบงัคบัของวตัถุเกร็ง

ไดถู้กตอ้ง 
4. สามารถอธิบายชนิดและการท างานของโซ่จลนศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 

 ด้านทักษะ 

5. บอกหลกัการพื้นฐานของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
6. บอกชนิดของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
7. บอกล าดบัขั้นความเป็นอิสระและการบงัคบัของวตัถุเกร็งไดถู้กตอ้ง 
8. บอกชนิดและการท างานของโซ่จลนศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D 

9. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใช้ว ัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  ประหยัด ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

10. ปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุ
และผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  
(ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 2  แหล่งจ่ายก าลงังาน
ของหุ่นยนต ์  

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลกัการท างานของแหล่งจ่ายก าลงังานไฟฟ้า

กระแสตรงชนิดต่างๆไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธิบายหลกัการท างานของแหล่งจ่ายก าลงังานไฟฟ้า

กระแสสลบัชนิดต่างๆไดถู้กตอ้ง 
3. สามารถอธิบายหลกัการท างานของระบบไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

ด้านทักษะ 

4. ออกแบบแหล่งจ่ายก าลงังานไฟฟ้ากระแสตรงชนิดต่างๆไดถู้กตอ้ง 
5. ออกแบบแหล่งจ่ายก าลงังานไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่างๆไดถู้กตอ้ง 
6. ออกแบบระบบไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 
7. วดัและทดสอบวงจรแหล่งจ่ายก าลงังานชนิดต่าง ๆ ของหุ่นยนตไ์ด้

ถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

8. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใช้ว ัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั 
ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

9. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ
และผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  
(ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 3  มอเตอร์ไฟฟ้า สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแต่ละ

ชนิดได ้

2. สามารถอธิบายหลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแต่ละ

ชนิดได ้

ด้านทักษะ 

3. เลือกใชม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
งาน 

4. เลือกใชม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
งาน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

5. เตรียมความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่าง
ถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 4  ระบบไฮดรอลิกส์
และระบบนิวแมติกส์ 

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลกัการท างานของระบบไฮดรอลิกส์ได ้
2. สามารถอธิบายหลกัการท างานของระบบนิวแมติกส์ได ้
3. สามารถอธิบายการท างานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบไฮดรอ

ลิกส์ได ้
4. สามารถอธิบายการท างานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบนิวแม

ติกส์ได ้
5. สามารถอธิบายการท างานของกลา้มเน้ือลม (Air Muscles) ได ้
6. สามารถอธิบายการท างานของอิเล็กโทรแอก็ทีฟโพลิเมอร์ได ้

ด้านทักษะ 

7. เลือกใชง้านอุปกรณ์ส าหรับระบบไฮดรอลิกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

8. เลือกใชง้านอุปกรณ์ส าหรับระบบนิวแมติกส์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ถูกตอ้งตามลกัษณะงาน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

9. เตรียมความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่าง
ถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

10. ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 5  เซนเซอร์ สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายการท างานของพร็อกซิมิต้ีเซนเซอร์และเลือกใช ้    

พร็อกซิมิต้ีเซนเซอร์ชนิดต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. สามารถอธิบายการท างานของเซนเซอร์ภายในหุ่นยนตช์นิดต่างๆ 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. สามารถอธิบายการท างานของเซนเซอร์ภายนอกหุ่นยนตช์นิดต่างๆ 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

4. เลือกใชพ้ร็อกซิมิต้ีเซนเซอร์ชนิดต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. เลือกใชอุ้ปกรณ์เซนเซอร์ภายในหุ่นยนตช์นิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

ตามมาตรฐานสากล 
6. เลือกใชอุ้ปกรณ์เซนเซอร์ภายนอกหุ่นยนตช์นิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

7. เตรียมความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่าง
ถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

8. ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 6  การออกแบบเซลล์
หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม  

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลกัการของชนิดและการวางแผนผงัเซลลหุ่์นยนต์

ไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธิบายหลกัการท างานชนิดของระบบอตัโนมติัได้ถูกตอ้ง 
3. สามารถอธิบายคุณลกัษณะต่างๆ ของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
4. สามารถอธิบายประเภทของการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ และแหล่งท่ีมา

ของอนัตรายต่างๆ จากการท างานกบัหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
ด้านทักษะ 

5. การออกแบบเซลลหุ่์นยนตอุ์ตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
มาตรฐานการออกแบบ  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

6. เตรียมความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่าง
ถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

7. ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 7   การประยกุตใ์ชง้าน
หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม  

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายหลกัการขนถ่ายวสัดุของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธิบายหลกัการกระบวนการท างานของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
3. สามารถอธิบายการประกอบและตรวจสอบของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

ด้านทักษะ 

4. การประยกุตใ์ชง้านหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

5. เตรียมความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่าง
ถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 8  การควบคุมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม  

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมได้

ถูกตอ้ง 
2. สามารถอธิบายการโปรแกรมหุ่นยนตโ์ดยวธีิการสอนไดถู้กตอ้ง 
3. สามารถอธิบายการจ าลองการท างานของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

ด้านทักษะ 

4. ประกอบและตรวจสอบของหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้งตามมาตรฐาน 

5. ควบคุมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

6. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

7. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 9  ระบบการมองเห็น
ของเคร่ืองจกัรในหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายการท างานองคป์ระกอบระบบการมองเห็นของ

เคร่ืองจกัรไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธิบายการท างานระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ได้

ถูกตอ้ง 
3. สามารถอธิบายขั้นตอนวธีิการประมวลผลภาพไดถู้กตอ้ง 

ด้านทักษะ 

4. ออกแบบระบบการมองเห็นของเคร่ืองจกัรในหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

5. เตรียมความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่าง
ถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

บทท่ี 10 การตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

สมรรถนะ  
 ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 
 ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 
 ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม

มาตรฐานสากล 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายการท างานการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร

ในทางอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 

ด้านทักษะ 

3. ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตาม
ขั้นตอน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

4. เตรียมความพร้อมด้านวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่าง
ถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ
3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
วชิา หุ่นยนต์ในระบบงานอตุสาหกรรม (Industrial Robots) 

รหัส...3105-2104......คาบ/สัปดาห์.....4....ชัว่โมง 
รวม.....72…ชัว่โมง 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย ทฤษฎี จ านวนชัว่โมง 
ทฤษฎี ปฏิบติั 

1 หุ่นยนต ์ 2 6 

2 แหล่งจ่ายก าลงังานของหุ่นยนต ์  2 6 
3 มอเตอร์ไฟฟ้า 1 3 
4 ระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์ 2 6 
5 เซนเซอร์  2 6 
6 การออกแบบเซลลหุ่์นยนตอุ์ตสาหกรรม 2 6 
7 การประยกุตใ์ชง้านหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 2 6 
8 การควบคุมหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม  2 6 
9 ระบบการมองเห็นของเคร่ืองจกัรในหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม  1 3 

10 การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 1 3 
สอบปลายภาค 1 3 

รวมทฤษฎี/ปฏิบติั 18 54 
รวมทั้งส้ิน 72 

 


