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1. สาระสำคัญ 
ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามความตอง

การของภาคอุตสาหกรรม ที่ตองการประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและแม่นยําในการผลิตสินค้าและใน
การทำงาการใชเครื่องโปรแกรมเมเบลิลอจิกคอนโทรลเลอร ์เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบ เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่นิยมใชงานกันมากในงานอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นที่จะตองศึกษาและเรียนรู เพื่อใหก้าว
ทันตอเทคโนโลยี 
2.  สมรรถนะประจำหน่วยการเรยีนรู้   

2.1 สมรรถนะการเรียนรู้ดา้นความรู ้
1. แสดงความรู้ในการบอกช่ือเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในงาน 
2. แสดงความรู้ในการบอกหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการใช้เครื่องมือและอปุกรณ์ในงาน 
4. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการเขียนใบเบกิอุปกรณ์ในงาน 
5. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการตรวจสอบเครื่องมอืในงาน  
6. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการเตรียมเครือ่งมอืและอุปกรณ์  
7. แสดงความรใูนการบอกขอดีของการนําโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ไปใชงาน 
8. แสดงความรใูนการจําแนกขนาดของ PLC 
9. แสดงความรใูนการบอกโครงสร้างและหลักการททำงานของ PLC 
10. แสดงความรใูนการบอกหนาที่ของอปุกรณ์สำหรับโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อร่วม 
11. แสดงความรใูนการบอกภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมของ PLC 
12. แสดงความรู้ในการบอกข้ันตอนการตรวจสอบผลงาน  
13. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
14. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการทำความสะอาด  
15. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการทำความสะอาด  
16. แสดงความรู้ในการบอกเกบ็เครื่องมือ  
17. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  

2.2 สมรรถนะการเรียนรู้ดา้นทักษะ 
1. เตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ได้  
2. บอกขอดีของการนําโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ไปใชงานได ้
3. จําแนกขนาดของ PLC ได ้
4. บอกโครงสร้างและหลักการททำงานของ PLC ได ้
5. บอกหนาที่ของอปุกรณ์สำหรบัโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อร่วมได้ 
6. บอกภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมของ PLC ได ้
7. ตรวจสอบผลงานได้  
8. ทำความสะอาดได ้
9. เก็บเครื่องมือได ้
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2.3 สมรรถนะการเรียนรู้คณุลักษณะท่ีพ่ึงประสงค ์ 
1. ความซื่อสัตย์  
2. ระเบียบวินัยและตรงตอ่เวลา  
3. สนใจใฝเ่รยีนรู ้   
4. ความรับผิดชอบ  
5. ขยันและอดทน  
6. การประหยัด 
7. ความปลอดภัย 
8. ความคิดสร้างสรรค์ 
9. การทำงานเป็นทีม 
10. จิตบรกิารสาธารณะ 
โดยการน้อมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการเรยีนการสอน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1. เข้าใจโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลักการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

3.2.1 ดา้นความรู ้
1. บอกช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกวิธีการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
4. บอกวิธีการเขียนใบเบิกอปุกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
5. บอกวิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน ได้อย่างถูกต้อง 
6. บอกข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง 
7. บอกขอดีของการนําโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ไปใชงานได้อย่างถูกต้อง 
8. จําแนกขนาดของ PLC ได้อย่างถูกต้อง 
9. บอกโครงสร้างและหลักการททำงานของ PLC ได้อย่างถูกต้อง 
10. บอกหนาที่ของอปุกรณ์สำหรบัโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อร่วมได้อย่างถูกต้อง 
11. ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมของ PLC ได้อย่างถูกต้อง 
12. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
13. บอกข้อควรระวังการตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
14. บอกวิธีการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง 
15. บอกข้อควรระวังการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง  
16. บอกเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง  
17. บอกข้อควรระวังการเกบ็เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
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3.2.2 ดา้นทักษะ 
1. เตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถบอกขอดีของการนําโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรไ์ปใชงานไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 
3. สามารถจําแนกขนาดของ PLC ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4. สามารถบอกโครงสร้างและหลกัการททำงานของ PLC ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5. สามารถบอกหนาที่ของอุปกรณ์สำหรบัโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อร่วมได้อย่าง

ถูกต้อง 
6. สามารถบอกภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมของ PLC ไดอ้ย่างถูกต้อง 
7. สามารถตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
8. สามารถทำความสะอาดได ้
9. สามารถเก็บเครื่องมือได ้ 

3.2.2 ดา้นคณุลักษณะท่ีพ่ึงประสงค ์

1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
(ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความขยัน ความอดทน  แบ่งปัน) 

2. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีเหตุ
และผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์(ระเบียบวินัยและตรงต่อ
เวลา ความสนใจใฝ่รู้  ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และมีจิตบริการสาธารณะ ด้วยความ
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค ์
หลักความพอประมาณ 

1. ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติตามใบงานได้อย่างเหมาะสม 
2. กำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน 
3. ผู้เรียนรูจ้ักใช้และจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
4. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี
5. ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มเพื่อนและสงัคม 

หลักความมีเหตุผล 
1. เห็นคุณค่าของการเรียนวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์
2. กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตผุล                                   
3. กล้าทักท้วงในสิง่ที่ไม่ถูกต้องอย่างถูกกาลเทศะ                                   
4. กล้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น                                         
5. ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน                                   
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6. ไม่มีเรือ่งทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น                      
7. คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคม                                  
8. มีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ 

หลักความมีภูมิคุ้มกัน 
1. มีทักษะในการปฏิบัตงิานตามใบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดเนือ้หาได้ครบถ้วนถูกต้อง 

3. มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 

4. กล้าซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างถูกกาลเทศะ  
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองอย่างเป็นเหตเุป็นผล 

6. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  
7. ควบคุมกิริยาอาการในสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่างดี  

การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงหรือตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องอาศยัท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดังนี ้

เง่ือนไขความรู ้
1. ผู ้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดในเรียนรู ้ในเนื้อหารายวิชาโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์ตามหน่วยการเรียนการสอน(ระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา ความสนใจใฝ่รู้  ความคิด
สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และมีจิตบริการสาธารณะ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

2. มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หารายวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์

3. ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

4. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เง่ือนไขคุณธรรม 
1. ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายเสรจ็ตามกำหนด  (ความรับผิดชอบ) 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด  (ความประหยัด) 

3. มีความเพียรพยายามและกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
(ความขยัน ความอดทน)  

4. ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมของส่วนรวม อาสาช่วยเหลืองานครูและ
ผู้อื่น(แบ่งปัน)  

4.  สาระการเรยีนรู ้
4.1 ด้านความรู ้

1. ช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอปุกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมอืและอปุกรณ์ในงาน 
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4. วิธีการเขียนใบเบิกอปุกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน  
6. ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
7. ขอดีของการนําโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ไปใชงาน 
8. การจําแนกขนาดของ PLC 
9. โครงสร้างและหลกัการททำงานของ PLC 
10. หนาที่ของอุปกรณ์สำหรบัโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อร่วม 
11. ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมของ PLC 
12. ข้ันตอนการตรวจสอบผลงาน  
13. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
14. วิธีการทำความสะอาด  
15. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
16. เก็บเครื่องมือ  
17. ข้อควรระวังการเกบ็เครื่องมือ 

4.2 ด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอดีของการนําโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ไปใชงาน 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจําแนกขนาดของ PLC  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างและหลกัการททำงานของ PLC  
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนาที่ของอุปกรณ์สำหรบัโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อร่วม 
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมของ PLC  
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
9. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ 

5.  กิจกรรมการเรยีนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเม

เบิลคอนโทรลเลอร์ โดยใช้รูปแบบ MIAP ดังนี ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (M)  
1) ครูให้นักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำเทคโนโลยีโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์ เข้ามาใช้ในการควบคุมการทำงาน 
2)  ครูสรุปนวัตกรรมและเทคโนโลยีโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ในอดีต จนถึง

ปัจจุบัน และช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ ของใช้งานโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ มาควบคุมการทำงาน
ของนวัตกรรมสมัยใหม ่

ขั้นสอน (I) 
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1) ครูแจกใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบลิ
คอนโทรลเลอร์พร้อมอธิบาย หัวข้อ ทฤษฎีการเรียนรู้ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบลิ
คอนโทรลเลอร ์

2) ครสูาธิตและให้นกัเรียนปฏิบัติตามเกี่ยวกบั ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเม
เบลิคอนโทรลเลอร ์

3) ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันสรุปสรุปเนื ้อหา ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับ
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

ข้ันประยุกต์ (A) 
1) นักเรียนทกุคนศึกษา ใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

โปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์  และปฏิบัติงาน ตามใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ 

2) ครูให้คำแนะนำ สาธิต และสังเกตการปฏิบัตงิานของนักเรียนทุกคน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   

ขั้นสำเร็จผล (P) 
1) ครปูระเมินผลงานจากการปฏิบัติงานของนักเรียนรายบุคคล และสรุปแจ้งผลการ

ประเมินให้นกัเรียนทราบ  
2) นักเรียนและครรู่วมกับสรุปผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ 

 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
6.1 ใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์   
6.2 สื่อการเรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบลิ

คอนโทรลเลอร์   
6.3 ใบแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
6.4 ใบเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
6.5 ใบแบบทดสอบที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ 
6.6 ใบเฉลยแบบทดสอบที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
6.7 ใบแบบให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
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7. หลักฐานการเรียนรู ้
7.1 หลักฐานความรู ้

1. แบบสงัเกตการปฏิบัติงาน ตามใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 1 
2. แบบบันทึกการปฏิบัตงิาน 

7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 
1. แบบประเมินผลงานจากการปฏิบัตงิาน ตามใบเนือ้หาการเรยีนรู้ที่ 1 

 
8. การวัดและประเมินผล 

8.1 การประเมินผลการเรียนรู้ หลักการประเมินผลการเรยีนรู้ 
ก่อนเรียน 

1) แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขณะเรยีน 

1) ใช้วิธีประเมินผลแบบถามตอบโดยตรงระหว่างเรียน โดยมีคำถามนำก่อนอธิบาย
เนื้อหาและถามทบทวนเนื้อหาที่ครูอธิบายระหว่างสอน สงัเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

2) ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามใบงาน ใบสั่งงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3) สังเกตการทำงานกลุ่ม 

หลังเรียน 
1) ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2) แบบทดสอบหลังเรียน 

8.2 ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสำเร็จของผู้เรยีน  
1) ตรวจประเมินผลงานจากการปฏิบัตงิาน ตามใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 1 
2) ตรวจประเมินผลตามใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 1 

 
รายละเอียดการประเมินผลการเรยีนรู ้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู ้

1. วิธีการประเมิน   ทดสอบก่อน หลังเรียน 
2. เครื่องมือ แบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกข้อละ 0.5  คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผา่น       ผ่านระดบัร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 6.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านทักษะ 
1. วิธีการประเมิน   สังเกตการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมนิการ

ปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือ แบบประเมินการปฏิบัตงิาน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามรูปแบบประเมินการปฏิบัตงิาน รวม 20 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผา่น       ผ่านระดบัร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 12.00 คะแนน)           
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านคณุลักษณะท่ีพ่ึงประสงค ์
1. วิธีการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือ แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 
แบบประเมินผลการนำเสนอผลงาน 

3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมิน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผา่น       ผ่านระดบัร้อยละ  60 

  
 

9. เอกสารอ้างอิง 
กฤษดา   วิศวธีรนนท์.  การควบคุมซีแควนซ์และ PLC.  กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
 (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545. 
ณรงค์   ตันชีวะวงศ์.  ระบบ PLC (Programmable Logic Controller).  กรุงเทพฯ : สมาคม
 ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547. 
ประพันธ์  พิพัฒนสุข.  การโปรแกรมและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ, 
 2545.  
พรจิต  ประทุมสุวรรณ.  ทฤษฏีและการใช้งาน PC/PLC.  กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว, 2536.   
สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม Conceptual PLC & SCADA.  
 กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2542.   
แสงชัยมิเตอร์.  การควบคุมกระบวนการ.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 2543. 
อุทัย   สุมามาลย์.  การโปรแกรมและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 

2543. 
พิศนุรัตน์ เขจร.  FX5Uและการใช้GX Works3.  พะเยา : พิศนุรัตน์ เขจร, 2563. 
พิศนุรัตน์ เขจร.  PLC กับการควบคุมแบบซเีควนซ์. 2560. 
Melsec_iQ-F_FX5UC_Users_Manual-Hardware  
 
เว็ปไซต์อ้างอิง 
“ครูสง่า คคูำ.” 2564.  [ระบบออนไลน์].  แหลง่ทีม่า http://skukum.pattayatech.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://skukum.pattayatech.ac.th/


 

แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยท่ี  1 

รหัสวิชา 30127-2005 วิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์ สอนครั้งท่ี 1 
ชื่อหน่วย   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร ์ ทฤษฎี  2  คาบ 
ชื่อเรื่อง   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร ์ ปฏิบัติ  3  คาบ 

 

นายสง่า  คูคำ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 68 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนเข้าเรียน...................คน  ขาด..............คน ลา..............คน     
วันที่
.............../.............../........... 

รายละเอียด/หัวข้อ 
เนื้อหาที่สอน 

เข้าใจ/ 
ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ 
ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าใจ
หรือปฏิบัติไม่ได้จะแก้ไขในการสอนครั้ง
ต่อไป  
ในวันที่……....เดือน……...............…..
พ.ศ…….......... 
โดยจะดำเนินการดงันี ้

ด้านความรู้   

หัวข้อย่อยด้านความรู ้
1) ช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 

  

2) หน้าที่ของเครื่องมือและอปุกรณ์ในงาน   1.  

3) วิธีการใช้เครื่องมอืและอปุกรณ์ในงาน   2.  

4) วิธีการเขียนใบเบิกอปุกรณ์ในงาน   3.  

5) วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน    4.  

6) ข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์    5.  

7) ขอดีของการนําโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์
ไปใชงาน 

   
 

ลงชื่อ…………………………………………….. 
(นายสง่า  คคูำ) 

ครูผู้สอน 
 

8) การจําแนกขนาดของ PLC   

9) โครงสร้างและหลกัการททำงานของ PLC   

10) หนาที่ของอุปกรณ์สำหรบัโปรแกรมและอุปกรณ์
ต่อร่วม 

  

11) ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมของ PLC   

12) ข้ันตอนการตรวจสอบผลงาน    

13) ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน    

14) วิธีการทำความสะอาด    

15) ข้อควรระวังการทำความสะอาด    

16) เก็บเครื่องมือ    

17) ข้อควรระวังการเกบ็เครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

แผนการจัดการเรยีนรู ้ หน่วยท่ี  1 
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หัวข้อย่อยด้านทักษะ 
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและ

อุปกรณ์  

  

2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอดีของการนําโปรแกรมเม
เบลิคอนโทรลเลอร์ไปใชงาน 

  

3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจําแนกขนาดของ PLC   

4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงสร้างและหลกัการท
ทำงานของ PLC  

  

5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนาที่ของอุปกรณ์สำหรบั
โปรแกรมและอปุกรณ์ต่อร่วม 

  

6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการเขียน
โปรแกรมของ PLC 

  

7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน   

8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด   

9) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ   
 

ผลการใช้แผนการสอน 
............................................................................................... ...................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
ผลการเรียนของนักเรียน 
............................................................................................... ...................................................................
................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
ผลการสอนของคร ู
............................................................................................... ...................................................................
........................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ................................................ครผูู้สอน 
                                                                                    (นายสง่า  คูคำ) 
 
 
 
 


