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1. สาระสำคัญ 
 การออกแบบโปรแกรม PLC ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ควบคุมระบบในงานอุตสาหกรรม
นั้น สิ่ง สำคัญในการออกแบบโปรแกรมคือ ศึกษาทำความเข้าใจระบบและขั้นตอนของงาน กำหนด
อินพุต ( Input) และเอาต์พุต (Output) ที ่ใช้งาน รวมถึงการออกแบบโปรแกรม PLC โดยการ
ประยุกต์ใช้กลุ่มคำสั่งต่างๆ จากหน่วยการเรียนที่ผ่านมา การออกแบบโปรแกรม PLC ในหน่วยการ
เรียนนี้จะเป็นแนวทางในการช่วย พัฒนาความเข้าใจในการออกแบบของนักเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
 
2.  สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้   

2.1 สมรรถนะการเรียนรู้ดา้นความรู ้
1. แสดงความรู้ในการบอกช่ือเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในงาน 
2. แสดงความรู้ในการบอกหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
3. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการใช้เครื่องมือและอปุกรณ์ในงาน 
4. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการเขียนใบเบกิอุปกรณ์ในงาน 
5. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการตรวจสอบเครื่องมอืในงาน  
6. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการเตรียมเครือ่งมอืและอุปกรณ์  
7. แสดงความรูเ้กี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบการทำงานของโปรแกรมเมเบลิ

คอนโทรลเลอร์ตามหลักการออกแบบ 
8. แสดงความรใูนการติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับระบบเมคคาทรอนิกส์

ตามแบบงาน 
9. แสดงความรใูนการเขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบลิ

คอนโทรลเลอร์ร่วมกบัอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไข 
10. แสดงความรู้ในการบอกข้ันตอนการตรวจสอบผลงาน  
11. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
12. แสดงความรู้ในการบอกวิธีการทำความสะอาด  
13. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการทำความสะอาด  
14. แสดงความรู้ในการบอกเกบ็เครื่องมือ  
15. แสดงความรู้ในการบอกข้อควรระวังการเก็บเครื่องมือ  

2.2 สมรรถนะการเรียนรู้ดา้นทักษะ 
1. เตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ได้  
2. บอกโครงสร้าง ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ตาม

หลักการออกแบบได ้
3. ติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกบัระบบเมคคาทรอนิกส์ตามแบบงานได ้
4. เขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับ

อุปกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขได ้
5. ตรวจสอบผลงานได้  
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6. ทำความสะอาดได ้
7. เก็บเครื่องมือได ้

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. เพื่อใหม้ีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมจากขั้นตอนการทำงาน 
2. เพื่อใหผู้้เรียนเป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

3.2.1 ดา้นความรู ้
1. บอกช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกหน้าที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกวิธีการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
4. บอกวิธีการเขียนใบเบิกอปุกรณ์ในงานได้อย่างถูกต้อง 
5. บอกวิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงานได้อย่างถูกต้อง 
6. บอกข้อควรระวังการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
7. อธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ตามหลกัการออกแบบได้อย่างถูกต้อง 
8. อธิบายข้ันตอนการการติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับระบบเมคคา

ทรอนิกส์ตามแบบงานได้อย่างถูกต้อง 
9. อธิบายข้ันตอนการการเขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเม

เบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขได้อย่าง
ถูกต้อง 

10. อธิบายข้ันตอนการตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
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11. บอกข้อควรระวังการตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้อง 
12. บอกวิธีการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง 
13. บอกข้อควรระวังการทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง  
14. บอกเก็บเครื่องมือได้อย่างถูกตอ้ง  
15. บอกข้อควรระวังการเกบ็เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 

3.2.2 ด้านทักษะ 
1. เตรียมเครื่องมือและอปุกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกโครงสร้าง ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์

ตามหลกัการออกแบบได้อย่างถูกต้อง 
3. ติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกบัระบบเมคคาทรอนิกส์ตามแบบงาน

ได้อย่างถูกต้อง 
4. เขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์

ร่วมกับอปุกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง 
5. ตรวจสอบผลงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6. ทำความสะอาดได ้
7. เก็บเครื่องมือได้  

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 ์
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2. กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตผุล                                   
3. กล้าทักท้วงในสิง่ที่ไม่ถูกต้องอย่างถูกกาลเทศะ                                   
4. กล้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น                                         
5. ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน                                   
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)  
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4.  สาระการเรยีนรู ้
4.1 ด้านความรู ้

1. ช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
2. หน้าที่ของเครื่องมือและอปุกรณ์ในงาน 
3. วิธีการใช้เครื่องมอืและอปุกรณ์ในงาน 
4. วิธีการเขียนใบเบิกอปุกรณ์ในงาน 
5. วิธีการตรวจสอบเครื่องมือในงาน 
6. โครงสร้าง ส่วนประกอบการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ตามหลักการ

ออกแบบ 
7. การติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับระบบเมคคาทรอนิกส์ตามแบบงาน 
8. การเขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์

ร่วมกับอปุกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไข 
9. ข้ันตอนการตรวจสอบผลงาน  
10. ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน  
11. วิธีการทำความสะอาด  
12. ข้อควรระวังการทำความสะอาด  
13. เก็บเครื่องมือ  
14. ข้อควรระวังการเกบ็เครื่องมือ 

4.2 ด้านทักษะ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโครงสร้าง ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมเมเบลิ

คอนโทรลเลอร์ตามหลักการออกแบบ 
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับระบบเมคคาทรอ

นิกส์ตามแบบงาน 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์ร่วมกบัอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไข 
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน  
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด 
7. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บเครื่องมือ 

5.  กิจกรรมการเรยีนรู ้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม 

PLC โดยใช้รูปแบบ MIAP ดังนี ้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (M)  
1) ครูให้นักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC ที่นำมาใช้

ในการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบลิในงานอุตสาหกรรม 
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2)  ครูสรุปตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมเมเบลิ
คอลโทรลเลอร์ด้วยภาษา Ladder และช้ีให้เห็นถึงประโยชน ์ของตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม 
PLC ในการการเขียนโปรแกรมเมเบลิคอลโทรลเลอร์ด้วยภาษา Ladder ในงานควบคุมอัตโนมัต ิ

ขั้นสอน (I) 
1) ครูแจกใบเนื้อหาการเรียนรู้ เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC พร้อม

อธิบาย หัวข้อ ทฤษฎีการเรียนรู้ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 
2) ครสูาธิตและให้นกัเรียนปฏิบัติตามเกี่ยวกบัตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 
3) ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันสรุปสรุปเนื้อหา ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม 

PLC 
ขั้นประยุกต์ (A) 

1) ครูแจกใบงานการทดลอง เรือ่ง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC พร้อม
อธิบาย ขันตอนการปฏิบัตงิานและการเรียนรู้ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 

2) นักเรียนทกุคนศึกษา ใบเนื้อหาการเรียนรู้และใบงานการทดลอง เรื่องตัวอย่าง
การออกแบบโปรแกรม PLC  และปฏิบัติงาน ตามใบงานการทดลอง เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบ
โปรแกรม PLC 

3) ครูให้คำแนะนำ สาธิต และสังเกตการปฏิบัตงิานของนักเรียนทุกคน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   

ขั้นสำเร็จผล (P) 
1) ครปูระเมินผลงานจากการปฏิบัติงานของนักเรียนรายบุคคล และสรุปแจ้งผลการ

ประเมินให้นกัเรียนทราบ  
2) นักเรียนและครรู่วมกับสรุปผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
6.1 ใบเนื้อหาการเรียนรู้เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC  
6.2 ใบงานการทดลอง เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 
6.3 สื่อการเรียนรูผ้่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC   
6.4 ใบแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 
6.5 ใบเฉลยแบบฝึกหัด  เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 
6.6 ใบแบบทดสอบ เรือ่ง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 
6.7 ใบเฉลยแบบทดสอบ เรื่อง ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 
6.8 ใบแบบให้คะแนนการปฏิบัติงาน 
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7. หลักฐานการเรียนรู ้
7.1 หลักฐานความรู ้

1. แบบสงัเกตการปฏิบัติงาน ตามใบเนื้อหาการเรียนรู้และใบงานการทดลอง เรื่อง 
ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC   

2. แบบบันทึกการปฏิบัตงิาน 
7.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมินผลงานจากการปฏิบัตงิาน ตามใบเนือ้หาการเรยีนรู้และใบงานการทดลอง 
เรื่องตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC   

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 ตามใบเนื้อหาการเรียนรูเ้รื่อง ตัวอย่าง

การออกแบบโปรแกรม PLC   
2) ตรวจประเมินผลตามใบเนื้อหาการเรียนรู้ที่ เรื่องตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม 

PLC   
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 
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3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามรูปแบบประเมินการปฏิบัตงิาน รวม 20 คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผา่น       ผ่านระดบัร้อยละ  60  (ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 12.00 คะแนน)           

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านคณุลักษณะท่ีพ่ึงประสงค ์
1. วิธีการประเมิน   สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 
2. เครื่องมือ แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุม่ แบบประเมินผลการนำเสนอผลงาน 
3. เกณฑ์การให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมิน 
4. เกณฑ์การตัดสินการผา่น       ผ่านระดบัร้อยละ  60 
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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) โครงสร้าง ส่วนประกอบการทำงานของ
โปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ตามหลกัการ
ออกแบบ 

   
 

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

ครูผู้สอน 
 

8) การติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับ
ระบบเมคคาทรอนิกส์ตามแบบงาน 

  

9) การเขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของ
โปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับอุปกรณ์
เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไข 

  

10) ข้อควรระวังการตรวจสอบผลงาน    

11) วิธีการทำความสะอาด    

12) ข้อควรระวังการทำความสะอาด    

13) เก็บเครื่องมือ    

14) ข้อควรระวังการเกบ็เครื่องมือ 
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หัวข้อย่อยด้านทักษะ 
1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  

  

2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโครงสร้าง ส่วนประกอบ
และการทำงานของโปรแกรมเมเบลิ
คอนโทรลเลอร์ตามหลักการออกแบบ 

  

3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมเมเบลิ
คอนโทรลเลอร์ร่วมกบัระบบเมคคาทรอนิกส์ตาม
แบบงาน 

  

4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนและใช้
โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบลิ
คอนโทรลเลอร์ร่วมกบัอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง 
ๆ ตามเงื่อนไข 

  

5) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบผลงาน   

6) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการทำความสะอาด   

7) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเก็บเครื่องมือ   

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

 
 

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


