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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 10  

ช่ือวชิา  หุ่นยนต์ในระบบงานอตุสาหกรรม   สอนสัปดาห์ที ่17-18 

ช่ือหน่วย  การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์
อตุสาหกรรม 

รวม  8  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์อตุสาหกรรม จ านวน 8 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 

ด้านความรู้ 
1. การบ ารงุรกัษาในทางอุตสาหกรรม 

2. การบ ารงุรกัษาหุ่นยนต ์(Robotic Maintenance) 

ด้านทักษะ 

3. การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D 

4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกบังาน ได้อย่างถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่าง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

สาระส าคญั 
การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงดูแลรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมมีความส าคญั

เพื่อใหเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์และหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมท างานดว้ยประสิทธิภาพสูงสุด ใชพ้ลงังานนอ้ยท่ีสุด มี
ราคาค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด รวมทั้งค  านึงถึงความปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 

1. ออกแบบหุ่นยนตใ์นระบบงานอุตสาหกรรมไดต้ามมาตรฐาน 

2. ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ กลไกของหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 

3. ประยกุตใ์ชหุ่้นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานสากล 
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จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง  
1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในทางอุตสาหกรรม(ด้าน

ความรู้,ด้านทักษะ)   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบ ารุงรักษาหุ่นยนต(์ด้านความรู้,ด้านทักษะ)   

3. เพือ่ใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง

ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

คุณลกัษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

ด้านความรู้ 
1. สามารถอธิบายการท างานการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในทางอุตสาหกรรมได้ถูกตอ้ง 
2. สามารถอธิบายวธีิการบ ารุงรักษาหุ่นยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
ด้านทกัษะ 

3. ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณลกัษณะ3D 

4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกบังาน ได้อย่างถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่าง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
การบูรณาการกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคุณลกัษณะ 3D 

หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนจดัสรรเวลาในการฝึกปฏิบติัตามใบงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกบัเกณฑก์ารประเมิน 

3. ผูเ้รียนรู้จกัใชแ้ละจดัการวสัดุอุปกรณ์ต่างๆอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

4. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

5. ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มเพื่อนและสังคม 
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หลกัความมเีหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการเรียนวชิาหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม 
2. กลา้แสดงความคิดอยา่งมีเหตุผล                                   
3. กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งอยา่งถูกกาลเทศะ                                   
4. กลา้ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                         
5. ใชว้สัดุถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน                                   
6. ไม่มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ่ื้น                      
7. คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
8. มีความคิดวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 

หลกัความมภูีมคุ้ิมกนั 
1. มีทกัษะการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งก าหนดเน้ือหาไดค้รบถว้นถูกตอ้งและมีสาระส าคญัท่ี

สมบูรณ์ 

3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบติังาน        

4. กลา้ซกัถามปัญหาหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ อยา่งถูกกาลเทศะ   

5. แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี  

การตดัสินใจและการด าเนินกจิกรรมต่างๆให้อยู่ในระดบัพอเพยีงหรือตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน ดงันี ้

เงื่อนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดในเรียนรู้ในเน้ือหารายวชิาหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรมตามหน่วยการ

เรียนการสอน(ความสนใจใฝ่รู้   ความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 
2. มีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหารายวชิาหุ่นยนตใ์นงานอุตสาหกรรม 
3. ใชว้สัดุอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
4. ปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เงื่อนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความขยนั ความอดทน)  
4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและผูอ่ื้น(แบ่งปัน)  

เนือ้หาสาระการสอน/การเรียนรู้   
ด้านความรู้(ทฤษฎ)ี (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-2 ) 

ศึกษาถึงหลกัการท างานขององคป์ระกอบของระบบการมองเห็นของเคร่ืองจกัร การท างานของระบบ
การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนวธีิการประมวลผลภาพ 

ด้านทกัษะ(ปฏบิัติ)  (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3) 
5. แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

6. ใบงานท่ี 10  การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและคุณลกัษณะ 3D  
(จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี  4-5) 

7. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคล้องกบังาน ได้อย่างถูกตอ้งและใช้วสัดุอุปกรณ์อย่าง
คุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความ
ประหยดั ความ ขยนั ความอดทน  แบ่งปัน) 

8. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 
ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอน ตวัอยา่ง การ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
แนะน าหน่วยการเรียนรู้  
2.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 10 และ
การใหค้วามร่วมมือของนกัศึกษาในการท ากิจกรรม 
3.ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน  (180 นาทหีรือ  3 ช่ัวโมงเรียน) 
1. ครูผูส้อนให้ความรู้เร่ือง ศึกษาถึงหลกัการท างานของ
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรในทาง
อุตสาหกรรม และวธีิการบ ารุงรักษาหุ่นยนต ์
 
 
 
2. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อมยก ตวัอยา่งถึง
การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมท่ีนกัเรียน นกัศึกษารู้จกัมาพร้อมทั้งแยก
ชนิดของการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ท่ีนกัเรียน นกัศึกษารู้จกัและร่วมกนั 

แสดงความคิดเห็นภายในช้ันเรียนได้อย่างอสิระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย:3D)  
  

ขั้นเตรียม  (20 นาที) 
1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามครูผูส้อน
และบทเรียน 
2. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของ
หน่วยเรียนท่ี 10  และการใหค้วามร่วมมือในการท า
กิจกรรม 
3.นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (180 นาทหีรือ 3 ช่ัวโมงเรียน) 
1. นกัศึกษาฟังและคิดตามพร้อมทั้งจดบนัทึกเก่ียวกบั 
หลกัการท างานของการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรในทางอุตสาหกรรม และวธีิการบ ารุงรักษา
หุ่นยนตป์ระมวลผลภาพพร้อมกบัศึกษาใบความรู้
ประกอบการเรียนการสอนเร่ือง การตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
2. ผูเ้รียนร่วมกนัอธิบายพร้อมยก ตวัอยา่งถึงหุ่นยนตท่ี์
นกัเรียน นกัศึกษารู้จกัมาพร้อมทั้งแยกชนิดของการ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม ท่ี
นกัเรียน นกัศึกษารู้จกัและร่วมกนั แสดงความคิดเห็น
ภายในช้ันเรียนได้อย่างอสิระ โดยตั้งค าถามให้ผู้ฟัง
แสดงความคิดเห็นภายในช้ันเรียนได้อย่างอสิระ 
(Democracy ด้าน ประชาธิปไตย:3D)  
 

 



 

 
117 

กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของนักเรียน 

ข้ันประยุกต์ใช้ (240 นาทีหรือ 4  ช่ัวโมงเรียน) 
1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี 10 เร่ือง การ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตาม
ความเหมาะสม ท ารายงานเร่ือง การตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม ท่ีนกัเรียน นกัศึกษา
รู้จกั พร้อมทั้งใหอ้ธิบายหนา้ชั้นเรียนโดยครูใหค้  าแนะ
นาอยา่งใกลชิ้ด และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว  
3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั 
มอบหมายใหน้กัเรียน ร่วมกนัการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมตามหลกัการและ
รายงานหนา้ชั้นเรียนโดยครูใหค้  าแนะนาอยา่งใกลชิ้ด 
และประเมินผลจากการรายงานดงักล่าว 
ข้ันสรุป (40 นาที) 
1. ครูสรุปจากท่ีนกัศึกษาน าเสนอขอ้มูลพร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติม และสรุปเน้ือหาตามจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม ตามหวัขอ้สาระส าคญัพร้อมทั้งปลูกฝังให ้
นกัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่ง 
สม ่าเสมอ และส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อให้ 
ร่างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้ 
เป็นประโยชน์    (ส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติด 
อยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยัจาก 
ยาเสพติด : 3D ) 
2.ใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกบับนัทึกคะแนน 

 
 

(บรรลุจุดประสงคท์ัว่ไป) 
(รวม 480 นาท ีหรือ 8 ช่ัวโมงเรียน) 

ข้ันประยุกต์ใช้ (240 นาทีหรือ 4 ช่ัวโมงเรียน) 
1. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดับทท่ี10 เร่ือง การตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
2. ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ตามความ
เหมาะสมท ารายงานเร่ือง การตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมท่ีนักเรียนรู้จกัพร้อม
ทั้งอธิบายหนา้ชั้นเรียน โดยขอค าแนะน าจากผูส้อน  

 
3. ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่า ๆ กนั ร่วมกนัการ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม
และรายงานหนา้ชั้นเรียนโดยครูขอค าแนะน าจาก
ครูผูส้อน 
 
ข้ันสรุป (40 นาที) 
1. นกัศึกษารับฟังค าสรุปและขอ้แนะน าจากครูพร้อม
ทั้งจดบนัทึกขอ้มูล และซกัถามหรือตอบค าถามหรือ
แสดงความคิดเห็น ในหวัขอ้ท่ียงัไม่เขา้ใจพร้อมทั้งรับ
ฟังการปลูกฝังจากท่านอาจารยเ์ร่ืองการเอาใจใส่ในการ
เรียนรู้ ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ และส่งเสริมใหเ้ล่น
กีฬาอยูเ่สมอเพื่อให้ร่างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์    (ส่งผลท าใหห่้างไกล
จากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง  Drug-Free  ดา้นภูมิคุม้กนัภยั
จากยาเสพติด : 3D ) 
2. นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3.นกัศึกษาน าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัวา่เป็นอยา่งไรมีผลต่างกนั
อยา่งไร เพื่อดูความกา้วหนา้ของตนเอง 

 (บรรลุจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม) 
(รวม 480 นาท ีหรือ 8 ช่ัวโมงเรียน) 
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การบูรณาการกบัคุณลกัษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
 
 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การรายงานหนา้ชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
  2.  การใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนไดอ้ยา่งอิสระ 
 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนด (ความรับผดิชอบ) 
       2. ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั  (ความประหยดั) 
    3.  มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติังาน (ความ 
                   ขยนั ความอดทน)  
       4. ใหค้วามร่วมมือกบัการท ากิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ 
                   ผูอ่ื้น (แบ่งปัน)  
 
 

ด้านภูมิคุ้มกนัภยัจากยาเสพตดิ(Drug - Free)  
 การปลูกฝังใหน้กัศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ดูหนงัสืออยา่งสม ่าเสมอ  คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึนและส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬาอยูเ่สมอเพื่อใหร่้างกายแขง็แรงความจ าดี เป็นการใชเ้วลาวา่งให้
เป็นประโยชน์  ซ่ึงส่งผลท าใหห่้างไกลจากยาเสพติดอยา่งแทจ้ริง 
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งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
 ก่อนเรียน 

             1. จดัเตรียมเอกสาร ส่ือการเรียนการสอนตามท่ีครูผูส้อนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนของหน่วยเรียนท่ี 10  และการใหค้วามร่วมมือในการท า
กิจกรรมในหน่วยการเรียนท่ี 10 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบติัตามครูผูส้อน 
2. ดูตวัอยา่งใบความรู้ 
3. ร่วมกนัสรุปการเรียนรู้ในส่ิงท่ีไดเ้รียนผา่นมา 
4. จดัท าส่ือประกอบการรายงาน 
5. รายงาน หนา้ชั้นเรียน  

 หลงัเรียน 
             1.  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

2. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

 
ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1. รายงานเร่ืองการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมท่ีนกัเรียน นกัศึกษารู้จกั 

2. แบบรายงานตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมตามแนวความคิดของนกัเรียน 

นกัศึกษา 
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ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 
             1. ใบความรู้ท่ี 10 เร่ืองการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
             2. ใบงานท่ี 10 เร่ืองการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม 
             3.  แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
             4. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  
             5. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 
 

           --- 
  
ส่ือของจริง 

1. ตวัอยา่งหุ่นยนตช์นิดต่าง ๆ 

แหล่งการเรียนรู้ 
        ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุดวทิยาลยั 

2. หอ้งสมุดแผนกวชิา 

3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ศึกษาหาขอ้มูล เร่ืองการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมทาง  Internet 

4. หอ้งปฏิบติัอินเตอร์เน็ต ศึกษาหาขอ้มูลเร่ืองการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมทาง  Internet 

    นอกสถานศึกษา 

1. ร้านอินเตอร์เน็ต  ศึกษาหาขอ้มูลเร่ืองการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมทาง  

Internet 

2. ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ในทอ้งถ่ิน 
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การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอืน่ 
 

1. บูรณาการกบัวชิาชีวิตและวฒันธรรมไทย   ดา้นการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบติัตน

ทางสังคมดา้นการเตรียมความพร้อม  ความรับผดิชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 

2. บูรณาการกบัวชิาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

3. บูรณาการกบัวชิาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

4. บูรณาการกบัวชิากีฬาเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  ดา้นบุคลิกภาพในการน าเสนอหนา้ชั้น

เรียน 

5. บูรณาการกบัวชิาหลกัเศรษฐศาสตร์ ดา้นการเลือกใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

6. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ดา้นการเขียนสรุปผลรายงาน 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลกัการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน. 
                    -แบบทดสอบก่อนเรียน 

ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงานตามใบงานท่ี 10  
2. สังเกตการท างานกลุ่ม 

หลงัเรียน 
1. ตรวจแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
2. แบบทดสอบหลงัเรียน 

ประเมินผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
1. ตรวจรายงานเร่ืองการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมท่ีนกัเรียน นกัศึกษา

รู้จกั 

2. ตรวจและและการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมตามแนวความคิดของ

นกัเรียน นกัศึกษา 
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รายละเอยีดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่1-2  ด้านความรู้ 

1. วธีิการประเมิน   ทดสอบก่อน หลงั เรียน 
2. เคร่ืองมือ แบบทดสอบ จ านวน 20 ขอ้ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกขอ้ละ 0.5   คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 6.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่3  ด้านทกัษะ 
1. วธีิการประเมิน   รายงานผลการปฏิบติังานหนา้ชั้นเรียน 
2. เคร่ืองมือ แบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน รายงานผลการคน้ควา้หาขอ้มูลไดค้รบถว้นถูกตอ้งพร้อมส่ือ

น าเสนออยา่งดีจะได ้ 10  คะแนน  
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60  (ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 6.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที ่4-5 ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ
คุณลกัษณะ3D 

1. วธีิการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน นกัศึกษาระหวา่งการปฏิบติังาน 
2. เคร่ืองมือ แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 

แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑก์ารประเมินตามแบบประเมิน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผา่นระดบัร้อยละ  60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


