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แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที่  14  
ชื่อวิชา  หุ่นยนต์เบื้องต้น (Basic Robotics)   สอนสัปดาห์ที่  18 

ชื่อหน่วย  เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ รวม 4 ชั่วโมง 

ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ จ านวน 4 ชั่วโมง 
 
หัวข้อเรื่อง 

ด้านความรู้ 
1. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในชีวิตประจ ำวัน 

 ด้านทักษะ 
2. ปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ในชีวิตประจ ำวัน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D 

3. เตรียมควำมพร้อมด้ำนวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงำน ได้อย่ำงถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ 
ประหยัด ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ควำมรับผิดชอบ ควำม
ประหยัด ควำม ขยัน ควำมอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และส ำเร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีเหตุและผลตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 
สาระส าคัญ 

เชื่อว่ำหลำย ๆ คนคงเคยผ่ำนช่วงเวลำของกำรเป็นแฟนพันธุ์แท้ภำพยนตร์แนวไซไฟ (Science fiction : 
Sci-Fi) ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และอุปกรณ์สุดไฮเทคหรือกำร์ตูนอนิเมชั่นที่เน้นกำรปฏิบัติภำรกิจกู้โลกของ
เหล่ำหุ่นยนต์ผู้กล้ำมำก่อน นวนิยำยหรือกำร์ตูนเหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงจินตนำกำรที่ล้ ำสมัยเก่ียวกับหุ่นยนต์ได้อย่ำง
ชัดเจนซึ่งบ่อยครั้งที่เรำมักจะจินตนำกำรตำมว่ำถ้ำหุ่นยนต์ฮีโร่เหล่ำนั้นมำปรำกฏอยู่ในชีวิตประจ ำวันของเรำจริง ๆ 
ก็คงจะดีไม่น้อย 

แนวคิดและเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในปัจจุบันนับว่ำพัฒนำไปจำกในอดีตอย่ำงมำก จนควำมหวังเล็ก ๆ 
ในวัยเด็กของหลำย ๆ คนอำจก ำลังเป็นจริงในอนำคตก็เป็นได้ดังจะเห็นได้จำกปัจจุบันมีกำรคิดค้นหุ่นยนต์เพ่ือใช้
ในสนำมรบ หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ในงำนอุตสำหกรรม หรือแม้แต่ในวงกำรแพทย์ก็มีกำรน ำหุ่นยนต์มำใช้แล้ว
เช่นกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่กลุ่มผู้ผลิตคิดค้นรวมทั้งคนทั่วไปแบบเรำ อยำกจะให้มีเพ่ิมขึ้น ก็คงหนีไม่พ้น หุ่นยนต์
แม่บ้าน หุ่นยนต์ที่จะคอยดูแลบ้ำนและคนในครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้กำรด ำเนินชีวิตที่เร่งรีบหรือยุ่งเหยิงของคนใน
บ้ำนเป็นไปได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งแน่นอนว่ำ หำกมนุษย์สำมำรถคิดค้น และผลิต
หุ่นยนต์เพ่ือช่วยงำนในครัวเรือนขึ้นมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีฟังก์ชั่นกำรท ำงำนที่หลำกหลำย  เป็นมิตร
กับมนุษย์ และรำคำจ ำหน่ำยอยู่ ในระดับที่พึงพอใจ ก็ถึงเวลำของกำร  “ปฏิวัติ” กำรดูแลบ้ำน 
แบบเดมิ ๆ ที่สูบพลังงำนของคุณแม่บ้ำนในแต่ละวันไปเกือบหมด กลำยเป็นยุคของควำมสะดวกสบำยในกำรดูแล
บ้ำน และนั่นก็จะเป็นกำรใช้หุ่นยนต์ในชีวิตประจ ำวันที่ทุกคนจับต้องและเข้ำถึงได้ ดังที่เรำจินตนำกำรไว้ 

แบบไหนที่เรียกว่า “หุ่นยนต์” 
หุ่นยนต์ (robot) คือ เครื่องจักรกลที่มีเครื่องกลไกอยู่ภำยใน สำมำรถท ำงำนร่วมกับมนุษย์ หรือท ำงำน

แทนมนุษย์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้ ซึ่งจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำอุปกรณ์ที่เรำผลิตขึ้นนั้น ถือเป็นหุ่นยนต์แล้วจริง ๆ 
ดร.ชิต เหล่ำวัฒนำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิทยำกำรหุ่นยนต์ภำคสนำม (FIBO) ผู้ผลักดันและวำงรำกฐำนกำรศึกษำ
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เทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ของไทย ได้แสดงทัศนะของเขำไว้ว่ำ หุ่นยนต์ควรมีคุณสมบัติ  3 อย่ำง ซึ่งจะท ำให้เรำ
สำมำรถแยกแยะหุ่นยนต์ออกจำกเครื่องจักรทั่ว ๆ ไปได้  ได้แก่ มีกำรรับรู้(perception), มีกำรตีควำม 
(cognition) และมีควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว (mobility) 

โดยกำรรับรู้ของหุ่นยนต์นั้นอำศัยเซ็นเซอร์ (sensor) เฉพำะ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ หรือ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดสิ่งกีดขวำง และในกำรตีควำมนั้น ในหุ่นยนต์จะมีโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมำเมื่อช่วยในกำรวิเครำะห์
ในสิ่งที่เซ็นเซอร์ตรวจพบ และตัดสินใจว่ำจะตอบสนองอย่ำงไรตำมที่ผู้ผลิตได้ก ำหนดแนวทำงไว้ เมื่อประมวลผลได้
แล้วว่ำควรท ำอย่ำงไร มอเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยในกำรเคลื่อนไหวก็จะท ำงำนตำมนั้น 

หุ่นยนต์ในยุคปัจจุบัน 
ปัจจุบันหุ่นยนต์ถูกผลิตมำเพ่ือมุ่งเน้นให้ท ำงำนในระดับอุตสำหกรรมเป็นหลัก โดยที่กำรใช้หุ่นยนต์ใน

ภำคอุตสำหกรรม มีข้อดีคือ ได้งำนที่ละเอียด แม่นย ำ ถูกต้องตรงกับควำมต้องกำรมำกกว่ำกำรใช้แรงงำนคน 
เหมำะกับงำนที่อันตรำย เสี่ยงภัย หรือเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพ ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดที่ท ำให้ไม่สำมำรถใช้แรงงำนคนมำ
ท ำแทนได้ รวมทั้งกำรใช้แรงงำนจำกหุ่นยนต์มักจะท ำให้งำนเสร็จเรียบร้อยอย่ำงรวดเร็วมำกกว่ำแรงงำนคน ด้วย
อัตรำเร็วที่เท่ำๆ กันทุกรอบกำรท ำงำน เป็นต้น นอกจำกนี้ก็จะมีหุ่นยนต์ที่ถูกผลิตมำเพ่ือท ำภำรกิจที่ส ำคัญของแต่
ละองค์กรโดยเฉพำะ เช่น หุ่นยนต์ส ำรวจพ้ืนที่ หุ่นยนต์กู้ภัย ซึ่งก็พบได้น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์ใน
ภำคอุตสำหกรรม 

ส ำหรับหุ่นยนต์ที่ใช้ในครัวเรือนนั้น พบว่ำ ยังไม่ได้มีกำรคิดค้นหรือผลิตออกมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้
อำจเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น 
          - สภาพแวดล้อมภายในบ้าน : สภำพแวดล้อมในบ้ำนอำจไม่เหมำะสมกับกำรท ำงำนของหุ่นยนต์ เช่น มี
ข้ำวของวำงเกะกะ มีช่องทำงเดินซับซ้อน หรือของใช้ที่มนุษย์ใช้ท ำงำนในบ้ำนมีลักษณะที่ไม่เหมำะสมในกำรหยิบ
จับใช้งำนส ำหรับหุ่นยนต์ กล่ำวคือ มีรูปทรงที่หลำกหลำยจนเกินไป เช่น กลมเรียวแบบด้ำมไม้กวำด กลมแบน
แบบจำนข้ำว หรือเป็นเหลี่ยม ซึ่งกำรออกแบบให้หุ่นยนต์สำมำรถหยิบจับของใช้ในบ้ำนได้เหมือนมนุษย์จึงท ำได้
ยำก 
          - ความฉลาดในการจัดการปัญหาของหุ่นยนต์ : ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่
เกิดข้ึนขณะท ำงำนบ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพของหุ่นยนต์นั้น ยังคงต้องได้รับกำรพัฒนำ ซึ่งควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำให้หุ่นยนต์สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ตำมที่มนุษย์ต้องกำร เนื่องจำกหำกหุ่นยนต์ไม่ฉลำดพอ มนุษย์
เองก็ต้องเป็นฝ่ำยเสียเวลำจัดกำรแก้ปัญหำให้หุ่นยนต์ เช่น เมื่อหุ่นยนต์ไม่สำมำรถข้ึนบันไดไปชั้นที่ 2 เพ่ือท ำงำน
บ้ำนได้ มนุษย์ก็ต้องเสียเวลำน ำหุ่นยนต์ขึ้นไปด้วยตัวเอง ซึ่งก็เป็นอุปสรรคอย่ำงหนึ่งเมื่อมีกำรใช้หุ่นยนต์ในบ้ำน
อย่ำงจริงจัง 
          - ค่าใช้จ่ายในการซื้อและซ่อมบ ารุง : หุ่นยนต์ในบ้ำนที่ผลิตออกมำยังคงมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยสูง ซึ่งเป็น
อุปสรรคส ำหรับอีกหลำยครอบครัวที่โดยปกติก็ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินกันอยู่แล้ว รวมทั้งหำกมีกำรช ำรุด
เสียหำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ก็ไม่ได้สบำยกระเป๋ำของเรำเสมอไป 
          - ความปลอดภัยของข้อมูลของคนในบ้าน : ผลพวงจำกกำรมีหุ่นยนต์ในครัวเรือน จึงท ำให้มีควำมเป็นไป
ได้ที่เมื่อมีกำรใช้หุ่นยนต์ในบ้ำนกันอย่ำงกว้ำงขวำง อำจมีกำรโจรกรรมข้อมูลจำกหุ่นยนต์เหล่ำนี้โดยผู้ไม่หวังดี ซึ่ง
ข้อมูลของสมำชิกในบ้ำนที่ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมท่ีติดตั้งในตัวหุ่นยนต์อำจรั่วไหลและส่งผลให้เกิดควำมไม่
ปลอดภัยต่อคนในบ้ำนได้ 
           อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันมีประเทศพัฒนำแล้วหลำยประเทศที่ใส่ใจในกำรผลิตหุ่นยนต์ในบ้ำนเพ่ิมมำกข้ึน 
และเริ่มมีกำรจ ำหน่ำยให้ซื้อใช้กันแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์
ในระดับแนวหน้ำของโลก 
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สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (สิ่งที่ต้องกำรให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้  ทักษะ  คุณธรรม เข้ำด้วยกัน) 
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรท ำงำนของหุ่นยนต์เบื้องต้น 
2. ออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ขนำดเล็ก 
3. เขียนและทดสอบโปรแกรมควบคุมขนำดเล็ก 

 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ (ด้านความรู้,ด้านทักษะ)   
2. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเตรียม วัสดุ  อุปกรณ์  และกำรปฏิบัติงำน

อย่ำงถูกต้อง ส ำเร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด มีเหตุและผลตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ3D (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านความรู้ 
1. สำมำรถอธิบำยหลักกำรน ำเทคโนโลยีปัจจุบันมำใช้ในกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ ใน

ชีวิตประจ ำวันไดอ้ย่ำงถูกต้อง 
ด้านทักษะ 

2. ประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D 

3. เตรียมควำมพร้อมด้ำนวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงำน ได้อย่ำงถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำง
คุ้มค่ำ ประหยัด ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ควำมรับผิดชอบ 
ควำมประหยัด ควำม ขยัน ควำมอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และส ำเร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีเหตุและผลตำมหลักปรั ชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 

หลักความพอประมาณ 
1. ผู้เรียนจัดสรรเวลำในกำรฝึกปฏิบัติตำมใบงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
2. ก ำหนดเนื้อหำเหมำะสมกับเกณฑ์กำรประเมิน 
3. ผู้เรียนรู้จักใช้และจัดกำรวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
4. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี 
5. ผู้เรียนเป็นสมำชิกท่ีดีของกลุ่มเพ่ือนและสังคม 

 
หลักความมีเหตุผล 

6. เห็นคุณค่ำของกำรเรียนวิชำหุ่นยนต์เบื้องต้น (Basic Robotics)   
7. กล้ำแสดงควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล                                   
8. กล้ำทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ำงถูกกำลเทศะ                                   
9. กล้ำยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น                                         
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10. ใช้วัสดุถูกต้องและเหมำะสมกับงำน                                   
11. ไม่มีเรื่องทะเลำะวิวำทกับผู้อ่ืน                      
12. คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม                                  
13. มีควำมคิดวิเครำะห์ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 

 
หลักความมีภูมิคุ้มกัน 

14. มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมใบงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
15. ผู้เรียนได้รับควำมรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งก ำหนดเนื้อหำได้ครบถ้วนถูกต้อง 
16.  มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำน        
17. กล้ำซักถำมปัญหำหรือข้อสงสัยต่ำง ๆ อย่ำงถูกกำลเทศะ   
18. แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ด้วยตนเองอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล 
19. ควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้  
20. ควบคุมกิริยำอำกำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆได้เป็นอย่ำงดี  

 

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงหรือตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้ 

เงื่อนไขความรู้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรคิดในเรียนรู้ในเนื้อหำรำยวิชำหุ่นยนต์เบื้องต้น (Basic Robotics)  ตำม

หน่วยกำรเรียนกำรสอน(ควำมสนใจใฝ่รู้   ควำมรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำรำยวิชำหุ่นยนต์เบื้องต้น (Basic Robotics)   
3. ใช้วัสดุอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
4. ปฏิบัติงำนด้วยควำมละเอียดรอบคอบ  
5. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เงื่อนไขคุณธรรม 
6. ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จตำมก ำหนด  (ควำมรับผิดชอบ) 
7. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด  (ควำมประหยัด) 
8. มีควำมเพียรพยำยำมและกระตือรือร้นในกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำน (ควำมขยัน ควำมอดทน)  
9. ให้ควำมร่วมมือกับกำรท ำกิจกรรมของส่วนรวม อำสำช่วยเหลืองำนครูและผู้อื่น(แบ่งปัน)  

 
เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้(ทฤษฎี) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-3) 
1. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในชีวิตประจ ำวัน 

• ด้านทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 4-6) 
2. ปฏิบัติกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ในชีวิตประจ ำวัน 
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• ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ   
  พอเพียงและคุณลักษณะ 3D  (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่  7-8) 

3. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงำน ได้อย่ำงถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D (ควำม
รับผิดชอบ ควำมประหยัด ควำม ขยัน ควำมอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และส ำเร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีเหตุและผลตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของนักเรียน 
ขั้นเตรียม  (20 นาท)ี 
1. จัดเตรียมเอกสำร สื่อกำรเรียนกำรสอน 
ตัวอย่ำง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
2.  แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนของหน่วยเรียน และกำร
ให้ควำมร่วมมือของนักศึกษำในกำรท ำกิจกรรม 
3. ให้นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเรียน) 
1. ครผูู้สอนให้ควำมรู้เรื่อง เทคโนโลยีและกำร
ประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
 
 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรำยพร้อมยก ตัวอย่ำง
ถึงเทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ขนำดเล็ก
ที่นักเรียน นักศึกษำรู้จักร่วมกัน แสดงความคิดเห็น
ภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ (Democracy ด้าน 
ประชาธิปไตย:3D)  
ขั้นประยุกต์ใช้ (120 นาทีหรือ 2  ชั่วโมงเรียน) 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัดท้ำยบท เรื่อง 
เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 
มอบหมำยให้นักเรียน นักศึกษำ ทดลองใบงำนเรื่อง 
เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์พร้อมทั้งให้
อธิบำยผลกำรทดลองหน้ำชั้นเรียนโดยครูให้ค ำแนะนำ
อย่ำงใกล้ชิด และประเมินผลจำกกำรรำยงำนดังกล่ำว  
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน 
มอบหมำยให้นักเรียน ร่วมกันออกแบบหุ่นยนต์ขนำด
เล็กตำมแนวควำมคิดของนักเรียน นักศึกษำโดยน ำ
ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำน

ขั้นเตรียม  (20 นาท)ี 
1. จัดเตรียมเอกสำร สื่อกำรเรียนกำรสอนตำมครูผู้สอน
และบทเรียน 
2. ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดประสงค์กำรเรียนของหน่วย
เรียนและกำรให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม 
3.นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นการเรียนการสอน (60 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงเรียน) 
1. นักศึกษำฟังและคิดตำมพร้อมทั้งจดบันทึกเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์พร้อมกับศึกษำ
ใบควำมรู้ประกอบกำรเรียนกำรสอนเรื่อง เทคโนโลยีและ
กำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
2. ผู้เรียนร่วมกันอธิบำยเรื่องเทคโนโลยีและกำร
ประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ที่นักศึกษำรู้จักและร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ โดยตั้ง
ค าถามให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนได้
อย่างอิสระ (Democracy ด้าน ประชาธิปไตย:3D)  
ขั้นประยุกต์ใช้ (120นาทีหรือ 2 ชั่วโมงเรียน) 
1. ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัด เรื่อง เทคโนโลยีและกำร
ประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละไม่เกิน 3 คน ทดลองใบงำน
เรื่อง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ พร้อม
ทั้งรำยงำนผลกำรทอลองหน้ำชั้นเรียน โดยขอค ำแนะน ำ
จำกผู้สอน  
 
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๆ กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน ร่วมกันออกแบบ
หุ่นยนต์ขนำดเล็กตำมแนวควำมคิดของนักเรียนนักศึกษำ
ที่ได้ออกแบบมำแล้วโดยน ำควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ได้เรียนมำใช้ในออกแบบ
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หุ่นยนต์ที่ได้เรียนมำใช้ในกำรออกแบบและสร้ำง
หุ่นยนต์และให้นักเรียน นักศึกษำรำยงำนหน้ำชั้นเรียน
โดยครูให้ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด และประเมินผลจำก
กำรรำยงำนดังกล่ำว 
ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. ครูสรุปจำกที่นักศึกษำน ำเสนอข้อมูลพร้อมทั้ง
อธิบำยเพิ่มเติม และสรุปเนื้อหำตำมจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ตำมหัวข้อสำระส ำคัญพร้อมทั้งปลูกฝังให้ 
นักศึกษำเอำใจใส่ในกำรเรียนรู้ ดูหนังสืออย่ำง 
สม่ ำเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬำอยู่เสมอเพ่ือให้ 
ร่ำงกำยแข็งแรงควำมจ ำดี เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้ 
เป็นประโยชน์    (ส่งผลท ำให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 
อย่ำงแท้จริง  Drug-Free  ด้ำนภูมิคุ้มกันภัยจำก 
ยำเสพติด : 3D ) 
2.ให้นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
3. ครูตรวจแบบทดสอบพร้อมกับบันทึกคะแนน 

 
 

(บรรลุจุดประสงค์ทั่วไป) 
(รวม 480 นาที หรือ 8 ชั่วโมงเรียน) 

และสร้ำงหุ่นยนต์หุ่นยนต์ขนำดเล็กพร้อมรำยงำนหน้ำ
ชั้นเรียนโดยครูขอค ำแนะน ำจำกครูผู้สอน 
 
 
ขั้นสรุป (40 นาที) 
1. นักศึกษำรับฟังค ำสรุปและข้อแนะน ำจำกครูพร้อมทั้ง
จดบันทึกข้อมูล และซักถำมหรือตอบค ำถำมหรือแสดง
ควำมคิดเห็น ในหัวข้อที่ยังไม่เข้ำใจพร้อมทั้งรับฟังกำร
ปลูกฝังจำกท่ำนอำจำรย์เรื่องกำรเอำใจใส่ในกำรเรียนรู้ ดู
หนังสืออย่ำงสม่ ำเสมอ และส่งเสริมให้เล่นกีฬำอยู่เสมอ
เพ่ือให้ร่ำงกำยแข็งแรงควำมจ ำดี เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์ (ส่งผลท ำให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดอย่ำง
แท้จริง  Drug-Free  ด้ำนภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติด : 
3D) 
2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
3.นักศึกษำน ำคะแนนจำกแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนมำเปรียบเทียบกันว่ำเป็นอย่ำงไรมีผลต่ำงกัน
อย่ำงไร เพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำของตนเอง 

 (บรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
(รวม 480 นาที หรือ 8 ชั่วโมงเรียน) 

 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  กำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียนได้อย่ำงอิสระ 
  2.  กำรให้ผู้ฟังแสดงควำมคิดเห็นภำยในชั้นเรียนได้อย่ำงอิสระ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1. ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จตำมก ำหนด (ควำมรับผิดชอบ) 
       2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด  (ควำมประหยัด) 
    3.  มีควำมเพียรพยำยำมและกระตือรือร้นในกำรเรียนและกำรปฏิบัติงำน (ควำมขยัน ควำมอดทน)  
       4. ให้ควำมร่วมมือกับกำรท ำกิจกรรมของส่วนรวม อำสำช่วยเหลืองำนครูและผู้อื่น (แบ่งปัน)  
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 กำรปลูกฝังให้นักศึกษำเอำใจใส่ในกำรเรียนรู้ดูหนังสืออย่ำงสม่ ำเสมอ  ค้นคว้ำหำข้อมูลเพ่ิมเติมจำก
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมมำกข้ึนและส่งเสริมให้เล่นกีฬำอยู่เสมอเพ่ือให้ร่ำงกำยแข็งแรงควำมจ ำดี เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์  ซึ่งส่งผลท ำให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดอย่ำงแท้จริง 
 
งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
1. จัดเตรียมเอกสำร สื่อกำรเรียนกำรสอนตำมที่ครูผู้สอนและบทเรียนก ำหนด   
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2. ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดประสงค์กำรเรียนของหน่วย และกำรให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม 
3. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ขณะเรียน 
1. ปฏิบัติตำมครูผู้สอน 
2. ดูตัวอย่ำงใบควำมรู้ 
3. ร่วมกันสรุปกำรเรียนรู้ในสิ่งที่ได้เรียนผ่ำนมำ 
4. จัดท ำสื่อประกอบกำรรำยงำน 
5. รำยงำน หน้ำชั้นเรียน  

 หลังเรียน 
1. ท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน 
2. ท ำแบบทดสอบหลังเรียน 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. รำยงำนเรื่องหุ่นยนต์ที่นักเรียน นักศึกษำรู้จัก 
2. แบบหุ่นยนต์ขนำดเล็กตำมแนวควำมคิดของนักเรียน นักศึกษำ 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. ใบควำมรู้เรื่อง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
2. ใบงำนที่ 14 เรื่อง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
3. แบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน 
4. แบบประเมินผลงำนตำมใบงำน  
5. แบบประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 

 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
           --- 
 สื่อของจริง 

1. ตัวอย่ำงหุ่นยนต์ชนิดต่ำง ๆ 

แหล่งการเรียนรู้ 
      ในสถานศึกษา 

1. ห้องสมุดวิทยำลัย 
2. ห้องสมุดแผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  ศึกษำหำข้อมูล เรื่อง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ ทำง  

Internet 
4. ห้องปฏิบัติอินเตอร์เน็ต ศึกษำหำข้อมูล เรื่อง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ ทำง  

Internet 
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       นอกสถานศึกษา 

1. ร้ำนอินเตอร์เน็ต  ศึกษำหำข้อมูลเรื่อง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ ทำง  Internet 
2. ผู้ประกอบกำร  สถำนประกอบกำร โรงงำนอุตสำหกรรม ในท้องถิ่น 

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
1. บูรณำกำรกับวิชำภำษำไทย   ด้ำนกำรพูด  กำรอ่ำน  กำรเขียน และกำรฝึกปฏิบัติตนทำงสังคมด้ำน

กำรเตรียมควำมพร้อม  ควำมรับผิดชอบ และควำมสนใจใฝ่รู้ด้ำนกำรเขียนสรุปผลรำยงำน 
2. บูรณำกำรกับวิชำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. บูรณำกำรกับวิชำเขียนแบบไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
4. บูรณำกำรกับวิชำพละศึกษำ  ด้ำนบุคลิกภำพในกำรน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน. 
               -แบบทดสอบก่อนเรียน 

ขณะเรียน 
1. ตรวจผลงำนตำมใบงำนที่ 14 เรื่อง เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ 
2. สังเกตกำรท ำงำนกลุ่ม 

หลังเรียน 
1. ตรวจแบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน 
2. แบบทดสอบหลังเรียน 

ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
1. ตรวจรำยงำนเรื่อง  เทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้งำนหุ่นยนต์ ที่นักเรียน นักศึกษำรู้จัก 
2. ตรวจกำรออกแบบหุ่นยนต์ขนำดเล็กอัตโนมัติของนักเรียน นักศึกษำ 
3. ตรวจหุ่นยนต์ขนำดเล็กอัตโนมัติ 
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รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1  ด้านความรู้ 

1. วิธีการประเมิน   ทดสอบก่อน หลังเรียน 
2. เครื่องมือ แบบทดสอบ จ ำนวน 10 ข้อ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกข้อละ 1  คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่ำนระดับร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 6.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 ด้านทักษะ 

1. วิธีการประเมิน   รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนหน้ำชั้นเรียน,ใบงำน 
2. เครื่องมือ แบบประเมินผลกำรรำยงำนหน้ำชั้นเรียน ,แบบประเมินใบงำน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน รำยงำนผลกำรค้นคว้ำหำข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมสื่อน ำเสนอ

อย่ำงดีจะได้  10  คะแนน  
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่ำนระดับร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 6.00 คะแนน)           

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3-4  ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ 3D 

1. วิธีการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษำระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
2. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

แบบประเมินกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม 
แบบประเมินผลกำรน ำเสนอผลงำน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมินตำมแบบประเมิน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       ผ่ำนระดับร้อยละ  60 

 
 

 
 
 
 


