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โครงการสอน 
รหัสวิชา 30105-2005 
ชื่อวิชา โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (Programmable Controller) 
1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. เข้าใจโครงสร้าง  ส่วนประกอบและหลักการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
2. สามารถติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกบัระบบเมคคาทรอนิกส์ 
3. สามารถเขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ร่วมกับ

อุปกรณ์เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ได้ 
4. มีกิจนสิัยในการทำงานอย่างรอบคอบ เป็นระเบียบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพงาน 

2. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับโครงสร้าง  ส่วนประกอบการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์

ตามหลกัการ 
2. ติดตั้งโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกบัระบบเมคคาทรอนิกส์ตามแบบ 
3. เขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอรร์่วมกับอุปกรณ์

เช่ือมต่อแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไข 

3. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับโครงร้าง  ส่วนประกอบ หลกัการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
การเขียนคำสัง่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรร์่วมกบัอุปกรณ์อินพุตและเอาร์พุต การ
นำโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกบัระบบเมคคาทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. ผลารวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (Content  analysis X) 
หน่วยการสอน/การเรยีนรู ้

วิชา โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (Programmable Controller) 
รหัส...30127-2005......คาบ/สัปดาห์....5....ชั่วโมง รวม.....90…ช่ัวโมง 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย ทฤษฎี 
จำนวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์ 2 3 
2 ความรู้พื้นฐานทางด้านดจิิตอล 2 3 
3 โปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น FX5U 2 3 
4 โปรแกรม GX Works3 2 3 
5 การเขียนโปรแกรมบน GX Works3 2 3 
6 กลุ่มคำสั่งพื้นฐาน 2 3 
7 กลุ่มคำสั่ง TIMERS 4 6 
8 กลุ่มคำสั่ง Counters 2 3 
9 กลุ่มคำสั่ง Move 2 3 
10 กลุ่มคำสั่ง Comparison 2 3 
11 ความรู้พื้นฐานการควบคุมมอเตอร์ด้วย PLC 4 6 
12 ความรู้พื้นฐานการควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วย PLC 4 6 
13 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC 4 6 
 สอบปลายภาค 2 3 

รวมทฤษฎี/ปฏิบัติ 36 54 
รวมท้ังสิ้น 90 

6. วิธีการสอน / รูปแบบการสอน 

6.1 บรรยาย  แจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

6.2 ยกตัวอย่าง สาธิต 
6.3 ทดลอง เชิงปฏิบัต ิ

6.4 ถาม-ตอบ 
6.5 กิจกรรมกลุม่ 
6.6 ศึกษาด้วยตนเอง 
6.7 โครงงาน

7. สื่อการเรยีนการสอน 

7.1  กระดานขาว 
7.2 ใบความรู ้
7.3 ใบแบบฝึกหัด 
7.4 ใบงานการทดลอง  
7.5 E-learning 
7.6 สื่อการสอนของจริง 
7.7 โปรแกรมจำลองการทำงาน 



 

 

8. โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
สัปดาห์

ท่ี 
เรื่อง วิธีการวัดผล คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร ์

แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 2  

2 ความรู้พื้นฐานทางด้านดจิิตอล แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 3  
3 โปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร์ MITSUBISHI รุ่น 

FX5U 
แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  

4 โปรแกรม GX Works3 แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  
5 การเขียนโปรแกรมบน GX Works3 แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  
6 กลุ่มคำสั่งพื้นฐาน แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  

7-8 กลุ่มคำสั่ง TIMERS แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  
9 กลุ่มคำสั่ง Counters แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  
10 กลุ่มคำสั่ง Move แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  
11 กลุ่มคำสั่ง Comparison แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  

12-13 ความรู้พื้นฐานการควบคุมมอเตอร์ด้วย PLC แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  
14-15 ความรู้พื้นฐานการควบคุมระบบนิวเมติกส์ด้วย PLC แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  
16-17 ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม PLC แบบฝกึหัด/สอบ/ใบงาน 5  

รวมคะแนนระหว่างภาค 60  
สอบปลายภาค 20  

จิตพิสัย คุณธรรม จรยิธรรม 20  
รวม 100  

 
9.  การวัดผล 

รายการ คะแนน (ร้อยละ) หมายเหต ุ
7.1 การทดสอบวัดความรูเ้กี่ยวกับเนื้อหาวิชา

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
7.1.1 ระหว่างเรียน 
7.1.2 กลางภาคเรียน 
7.1.3 ปลายภาคเรียน 

80 
 

(60) 
(- ) 

(20 ) 

 
แบบฝกึหัด 
แบบทดสอบ 
ใบงานการทดลอง 

7.2 สังเกตเกี่ยวกบัคุณธรรม   จริยธรรม 
7.2.1 ความซื่อสัตย์ 
7.2.2 ระเบียบวินัยและตรงตอ่เวลา 
7.2.3 ความรับผิดชอบ 
7.2.4 สนใจใฝเ่รยีนรู ้
7.2.5 ขยันและอดทน 
7.2.6 การประหยัด 
7.2.7 ความปลอดภัย 

20 
 

สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนการ
สอน 



 

 

7.2.8 ความคิดสร้างสรรค์ 
7.2.9 การทำงานเป็นทีม 
7.2.10 จิตบรกิารสาธารณะ 

รวม 100  
 
การประเมินผล (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการ

เรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๖๓) คิดเป็นรอ้ยละตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป  ระดับผลการเรียน ๔.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดเียี่ยม 
ร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียน ๓.๕  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดมีาก 
ร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียน ๓.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ด ี
ร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียน ๒.๕  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี
ร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียน ๒.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑพ์อใช้ 
ร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียน ๑.๕  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑอ์่อน 
ร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียน ๑.๐  หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑอ์่อนมาก 
ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  ระดับผลการเรียน ๐  หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (ตก) 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสทิธ์ิเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ำกว่า

ร้อยละ ๘๐ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มเีหตผุลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มเีหตผุล

สมควร สำหรบัรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มเีหตผุลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มเีหตผุลสมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำหนด 
ท. หมายถึง ทจุริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทำ 
ม.ส. หมายถึง ไมส่มบรูณ์ เนื่องจากไมส่ามารถเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียน โดยได้รับอนญุาต

จากหัวหน้าสถานศึกษา หรือไม่สง่งานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำหนด 
ม.ท. หมายถึง ไมส่ามารถเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา

กำหนด 
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดหรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร

และผลการประเมินผ่าน 
 
10. 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 : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 
 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, 
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