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Fundamental of Robot
มารูจักหุนยนตกัน

หุนยนตคืออะไร
เมือ่ พูดถึงหุนยนต หรือ โรบอต (Robot) หลายๆ
คนอาจจะนึกถึงการตูนสมัยเด็ก ๆ ที่เราดูกันทุกเชา
วันเสารและอาทิตย ไมวาจะเปนโดราเอมอนที่เรา
ตางเฝาใฝฝน วาอยากจะมีหุนยนตที่คอยชวยเหลือ
เราทุกเรื่อง เอาของวิเศษมาใหใชบาง หรือหุน ยนตที่
ตอสูกับสัตวประหลาด ที่หลายๆ คนอยากแปลงราง
ไดอยางนัน้ บาง หรือจะเปนอะไรตางๆ นานาตาม
จินตนาการของแตละคน แตบางคนกลับมองวา
หุนยนตเปนอะไรที่ยุงยากและซับซอน ประกอบดวยกลไกตางๆ มากมาย จนหลายตอหลายคน ถึงกับไม
อยากยุงเกี่ยวหรือเรียนรูเรื่องปวดหัวเหลานี้ แตหารูไหมวาหุนยนตไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรา
อยูตลอดเวลา เพียงแตจะรูหรือไมวา นั่น....คือหุนยนต
ความหมายของ “หุนยนต” โดยหลักทางวิชาการของสถาบันหุนยนตอเมริกา (The Robot
Institute of America 1997) ไดใหคําจํากัดความของหุน ยนต ไวดังนี้
“หุนยนตคือ เครื่องจักรใชงานแทนมนุษย ที่ออกแบบใหสามารถตัง้ ลําดับการทํางาน การใชงาน
ไดหลายหนาที่ ใชเคลื่อนยายวัสดุ สวนประกอบ เครื่องมือ หรืออุปกรณพิเศษ ตลอดจนสามารถ
เคลื่อนที่ไดหลากหลายตามที่ตั้งลําดับการทํางาน เพื่อใชในงานหลายประเภท”
(A Robot reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move materials,
part, tool or specialized devices through various programmed motions for the
performance of a veriety of tasks. )
ถาจะใหเขาใจงายๆ แลว หุนยนต หมายถึงเครื่องจักรประเภทหนึ่ง ซึ่งนําเทคโนโลยีและวิชาการ
แขนงตางๆ มาประยุกตใช เพื่อทําใหเครื่องจักรนัน้ ทํางานไดตามที่เราตองการ ไมวาจะเปนแบบอัตโนมัติ

OBEC Robot 2008

1

Fundamental of Robot

หรือแบบควบคุมโดยมนุษย โดยเราสามารถใชโปรแกรมสั่งใหเครื่องจักรนั้นๆ ทํางานอยางใดอยางหนึง่
หรือหลายอยางตามความตองการของเราได

ประวัติหุนยนต
คําวา ROBOT มาจากคําวา “Robota” ในภาษาเช็ก แปลวา “การทํางานเสมือนทาส” ถือกําเนิด
ขึ้นครั้งแรกในละครเวทีเรื่อง “Rossum’s Universal Robots (RUR)” โดยนักแตงบทประพันธชื่อ คาเรล
คาเปก (Karel Capek) เนื้อหาของละครเวทีมีความเกี่ยวพันกับจินตนาการของมนุษย ในการใฝหาสิ่งใด
มาชวยในการปฏิบัติงาน การประดิษฐคิดคนสรางหุนยนตจึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อเปนเสมือนทาสคอยรับใช
มนุษย การใชชีวิตรวมกันระหวางหุนยนตและมนุษยดําเนินตอไปจนกระทั่งหุนยนตเกิดมีความคิด
เชนเดียวกันมนุษย การถูกกดขี่ขมเหงเชนทาสจากมนุษย ทําใหหนุ ยนตเกิดการตอตานไมยอมเปนเบี้ย
ลางอีก ซึ่งละครเวทีเรื่องนี้โดงดังมากจนทําใหคําวา Robot เปนที่รูจกั ทั่วโลก
ในป ค.ศ. 1942 คําวา robot ไดกลายเปนจุดสนใจของ
คนทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อ ไอแซค อสิมอฟ นักเขียนนวนิยายแนว
วิทยาศาสตร
ไดเขียนนวนิยายสั้นเรื่อง Runaround ซึ่ง
ไดปรากฏคําวา robot ในนิยายเรื่องนี้ และตอมาไดนํามา
รวบรวมไว ในนิ ย ายวิท ยาศาสตร เ รื่ อง I-Robot
ทํา ให
นักวิทยาศาสตรไดทําความรูจักกับคําวา Robot เปนครั้งแรก
จากนวนิยายเรื่องนี้ และในบทประพันธเรื่องนี้ยังไดบัญญัติ
กฎ 3 ขอของหุนยนต คือ

บทประพันธจากละครเวทีเรื่อง “Rossum's Universal Robots”

1. A robot may not injure a human being or, through inaction allow a human being to
come to harm. (หุนยนตหา มทํารายมนุษย หรือกระทําการใดใหมนุษยตกอยูในอันตราย)
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2. A robot must obey orders given to it by human beings, except where such orders
would conflict with the First Law.
(หุนยนตตองเชื่อฟงมนุษย แตตองไมขัดแยงกับกฎขอที่ 1)
3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict
with the First or Second Law.
(หุนยนตตองปองกันตัวเอง แตตองไมขัดแยงกับกฎขอที่ 1 หรือขอที่ 2)

วิวัฒนาการของหุนยนต
ในสมัยโบราณการดูเวลาจะใชนาฬิกาแดดเปนเครื่องบอกเวลา แตดวยขอจํากัดที่สามารถ
ใชไดเพียงแคเวลากลางวันเทานั้น จึงไดมีการคิดคนและประดิษฐเครื่องจักรกลสําหรับบอกเวลา
ใหแกมนุษยคือ นาฬิกาน้าํ (Clepsydra) โดย
Ctesibiua of Alexandria นักฟสิกสชาวกรีก ถือ
เปนเครื่องจักรเครื่องแรกที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใช
สําหรับทํางานแทนมนุษย เมื่อมนุษยไดรูจกั และ
เรียนรูเกี่ยวกับไฟฟา ความคิดสรางสรรคในการ
ควบคุมเครื่องจักรโดยอาศัยใชกระแสไฟฟาก็เริ่มขึ้น

นาฬิกาน้ํา (Clepsydra)

หลังจากนั้นไดมีหุนยนตตา ง ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย เชนในป ค.ศ. 1940 - 1950 หุนยนตชื่อ
Alsie the Tortoise ไดถือกําเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุนยนตรูปเตาสรางจากมอเตอรไฟฟานํามา
ประกอบเปนเครื่องจักร สามารถเคลื่อนทีไ่ ดดวยลอทั้ง 3 ตอมาหุน ยนตชื่อ Shakey ไดถูกสรางขึ้นให
สามารถเคลื่อนที่ไดเชนเดียวกับ Alsie the Tortoise แตมีความสามารถเหนือกวา คือมีความคิดเปน
ของตนเองโดยที่ Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอรเปนเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา ซึ่ง
นอกเหนือจากหุนยนตที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาดวยลอแลว ในป ค.ศ. 1960 หุนยนตที่ชื่อ General
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Electric Walking Truck ที่สามารถเดินไดดวยขาก็ถือกําเนิดขึ้น มี
ขนาดโครงสรางใหญโตและหนัก ถึง 3,000 ปอนด สามารถกาว
เดินไปดานหนาดวยขาทัง้ 4 ขางดวยความเร็ว 4 ไมล/ชั่วโมงโดย
การใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการเคลื่อนไหวของขา

หุนยนต Shakey

ประโยชนและความสามารถของหุนยนต
ปจจุบันความสามารถของหุน ยนตพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว สามารถทํางานตาง ๆ ที่มนุษยไม
สามารถทําไดจํานวนมาก ซึง่ การนําหุนยนตเขาใชงานแทนมนุษยนนั้ สามารถแบงประเภทตาม
ความสามารถของหุนยนตได ดังนี้

General Electric Walking Truck
1. ใชในโรงงานอุตสาหกรรม
หุน ยนตเริ่มมีบทบาททางดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในขณะที่งานดาน
อุตสาหกรรม มีความตองการดานแรงงานเปน
อยางมาก การจางแรงงานจํานวนมากเพื่อใชในงาน
อุตสาหกรรม ทําใหตนทุนการผลิตของแตละโรงงาน
อุตสาหกรรม เพิ่มจํานวนสูงขึ้น และงาน
อุตสาหกรรมบางงานไมสามารถทีจ่ ะใชแรงงงานเขา
ไปทําได ซึ่งบางงานนั้นอันตรายและมีความเสี่ยงเปน
อยางมาก หรือเปนงานที่
ตองการความรวดเร็วและแมนยําในการผลิตรวมทั้งเปนการประหยัดระยะเวลา ทําใหหนุ ยนต
กลายเปนทางออกของงานดานอุตสาหกรรม
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2. ใชในงานวิทยาศาสตร

หุนยนตสามารถทําการสํารวจงานวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตรรวมกับมนุษย เชน การ
สํารวจทองทะเลหรือมหาสมุทรที่มีความลึกเปน
อยางมาก หรือการสํารวจบริเวณปากปลองภูเขา
ไฟเพื่อเก็บบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ซึ่งเปนงานเสีย่ งอันตรายทีเ่ กินขอบเขต
ความสามารถของมนุษยที่ไมสามารถปฏิบัติงานสํารวจเชนนี้ได ทําใหปจจุบันมีการพัฒนาหุนยนต
เพื่อใชในงานวิจัยและสํารวจ เพื่อใหหนุ ยนตสามารถทนตอสภาพแวดลอมและสามารถทําการ
ควบคุมหุน ยนตไดในระยะไกลดวยระบบ
คอนโทรล โดยมีเซนเซอรติดตั้งที่ตัว
หุนยนตเพื่อใชในการวัดระยะทางและเก็บ
ขอมูลในสวนตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตร

3. ใชในการแพทย
ในงานดานการแพทย เริ่มนําเอาหุน ยนตแขนกลเขามามีสว นรวมในการชวยทําการ
ผาตัดคนไข เนื่องจากหุนยนตนนั้ สามารถทํางานในดานที่มีความละเอียดสูงที่เกินกวามนุษยจะทําได
เชน การนําเอาหุน ยนตมาใชงานดานการผาตัดสมอง ซึง่
มีความจําเปนอยางมากที่ตอ งการความละเอียดในการ
ผาตัด หุน ยนตแขนกลจึงกลายเปนสวนหนึง่ ของการ
ผาตัดในดานการแพทย การทํางานของหุน ยนตแขนกล
ในการผาตัด จะเปนลักษณะการทํางานของการควบคุม
การผาตัดโดยผานทางแพทยผูทําการผาตัดอีกที ซึง่ การ
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ผาตัดโดยมีหนุ ยนตแขนกลเขามามีสว นรวมนัน้ จะเนนเรื่องความปลอดภัยเปนอยางสูง รวมทัง้
ความสามารถในการเคลื่อนที่ของหุน ยนต รวมถึงงานเภสัชกรรมที่มีบางโรงพยาบาลนําหุนยนตมาใช
ในการจายยา
4. ใชในการทหารและความมั่นคง
ในปจจุบันหุน ยนตเริ่มมีบทบาทในดานความมัน่ คงมากขึ้น เราอาจจะเห็นไดจากการเก็บกู
ระเบิดหรือเก็บวัตถุอันตราย ปจจุบนั ไดมีการใชหนุ ยนตมาเก็บกูระเบิด เพื่อเปนการลดความเสี่ยงใน
การเกิดอันตรายตอเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน โดยความสามารถทางดานนี้ไดมีผูใหความสนใจจํานวน
มาก ทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีการสนับสนุนโดยมีการจัดการแขงขันหรือเปนทุนวิจัยจํานวนมาก
5. ใชในความบันเทิงและการแสดง
หลาย ๆ คนอาจจะเคยดูการแสดงหุนยนตมาบางแลว ที่รูจักกันมากมายก็คงเปนหุน ยนต
Asimo ของ Honda ที่มีการจัดแสดง ไมวา จะเปนการเดินขึ้นลงบันได หรือการวิง่ ก็ตาม ซึ่งหลายๆ
บริษัทไดมีนโยบายใหความสนับสนุนในเรื่องการวิจัยพัฒนาหุน ยนตในดานตางๆ โดยไดมีการจัด
แสดงเพื่อใหเห็นถึงนวัตกรรมในการพัฒนาหุน ยนต

OBEC Robot 2008

6

Fundamental of Robot
ประเภทของหุนยนต
1. หุนยนตทที่ ํางานโดยตัง้ อยูกับที่ ไม
สามารถเคลือ่ นที่ได
หุน ยนตที่ติดตั้งอยูกบั ที่ สามารถ
เคลื่อนไหวไปมาแตไมสามารถเคลื่อนที่ไดหุนยนตใน
ประเภทนี้ไดแก แขนกลของหุนยนตที่ใชในงานดาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เชน งานดานอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต แขนกลของหุนยนตที่ใชงานในดาน
การแพทย เชนแขนกลที่ใชในการผาตัด หุน ยนต
ประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสรางที่ใหญโต เทอะทะ
และมีน้ําหนักมาก ใชพลังงานใหสามารถเคลื่อนไหว
ไดจากแหลงจายพลังงานภายนอก และจะมีการกําหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุนยนตเอาไว ทํา
ใหหนุ ยนตสามารถเคลื่อนไหวไปมาไดในเฉพาะทีท่ ี่กาํ หนดเอาไวเทานัน้ หุน ยนตที่ติดตั้งอยูกับที่

2. หุนยนตทที่ ํางานโดยมีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได
หุน ยนตที่สามารถเคลื่อนไหว
รางกายไปมาไดอยางอิสระ หมายความถึง
หุนยนตที่สามารถเคลื่อนยายตัวเองจาก
ตําแหนงหนึง่ ไปยังอีกตําแหนงหนึง่ ไดอยาง
อิสระ หรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานทีต่ าง
ๆ เชน หุน ยนตที่ใชในการสํารวจดวงจันทร
ขององคกรนาซา หุนยนตสาํ รวจใตพิภพหรือ
หุนยนตที่ใชในการขนถายสินคา ซึง่ หุนยนตที่
สามารถเคลื่อนไหวไดนี้ ถูกออกแบบลักษณะ
ของโครงสรางใหมีขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา รวมทัง้ มีแหลงจายพลังสํารองภายในรางกาย
ของตนเอง แตกตางจากหุนยนตที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไปมาได ซึ่งจะตองมีแหลงจายพลังอยูภายนอก
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สวนประกอบของหุนยนต
หุนยนต... เปนเทคโนโลยีทมี่ ีการนําเอาองคความรู จากศาสตรหลายสาขามาประยุกตใช
หากจะใหระบุแบบชี้เฉพาะเจาะจงลงไปวาจะตองมีความรูดานนั้น ดานนี้ เลยทีเดียว คงจะระบุไมได
เพราะหุนยนตบางตัวถูกสรางขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคทพี่ ิเศษที่อาจตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มา
คอยใหคําปรึกษา แตหากจะกลาวถึงความรูในสวนหลักๆ ในการออกแบบสรางหุน ยนตนนั้ อาจ
สามารถแบงแยกไปตามสานประกอบที่สาํ คัญของหุน ยนต ดังนี้
1) ระบบทางกล (Mechanical System)
ในสวนนี้จะเปนสวนของระบบทาง
กลทัง้ หมดของหุน ยนต เชนลอ ระบบ
ขับเคลื่อน แขนกล มือกล หรือแมแตขอพับ
ขอเหวี่ยงตางๆ หรืออาจจะเรียกวาโครงสราง
หรือเฟรม ของหุนยนต หากจะเปรียบกับคน
แลว ก็อาจจะเปรียบเทียบไดกับ โครงกระดูก
หรือรางกายภายนอก เชน แขน ขา ลําตัว
เปนตน บุคลากรที่จะรับผิดชอบในสวนนี้
ควรเปนผูทมี่ ีความรู ความสามารถทางดาน
ฟสิกส เชน เวคเตอร แรง โมเมนตัม และควร
มีความรูในเรื่องระบบกลไกตางๆ รูจักการใชและการเลือกวัสดุ อุปกรณทางกลตางๆ เปนอยางดี มี
ความสามารถ ออกแบบระบบทางกลได เชน ระบบสงถายกําลัง และระบบที่มกี ารเคลื่อนทีท่ าง
กายภาพได นอกจากนี้ยงั ตองสามารถใชงานเครื่องมือตางๆ ไดเปนอยางดี เชน เครือ่ งตัด เครื่องเจาะ
เครื่องกลึง เปนตน
2) ระบบอิเล็กทรอนิกสและวงจรไฟฟา (Electrical System)
สําหรับสวนนี้ จะเปนสวนของระบบวงจรไฟฟา ทั้งหมดของหุนยนต ซึง่ ในหุนยนตแตละตัว
นั้น จะประกอบไปดวยวงจรตางๆ หลายวงจร ทํางานรวมกันอยู เชน Controller circuit, Sensor
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circuit, Driver circuit, Interfacing circuit และวงจรอื่น ๆ
แลวแตความจําเปน สําหรับหุนยนตตัวนัน้ ๆ นอกจากนี้ยงั รวม
ไปถึง แหลงจายพลังงาน และสวนควบคุม บุคลากรที่จะ
รับผิดชอบในสวนนี้ ควรเปนผูที่มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ
วงจรไฟฟา – อิเล็กทรอนิคสทั้งทางดานอนาลอกหรือดิจิตอล
จะตองมีความรูเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และจะตอง
สามารถวิเคราะห และออกแบบวงจรตางๆ ได ไมวาจะเปน
วงจรคอนโทรเลอร วงจรเซ็นเซอร วงจรขับกําลังสูง นอกจากนี้
ยังตองสามารถใชงานเครื่องมือตางๆ ไดเปนอยางดี เชน มิเตอร
ออสซิลโลสโคป ลอจิกโพรป ลอจิกอนาไลเซอร เปนตน วงจรอิเล็กทรอนิกสและวงจรไฟฟาทั้งหมด
ของหุนยนตเชน สายไฟ บอรดวงจรตางๆ เซนเซอรที่ใชในการรับรู รวมไปถึงแหลงจายไฟ ซึง่ ถาให
เปรียบเทียบกับคนเรานัน้ ก็คอื ประสาทสัมผัส เสนประสาท และ อวัยวะภายใน
3) ระบบควบคุม (Control System)
สวนนี้ ก็จะเปนสวนของโปรแกรมควบคุมการปฏิบัติงาน ถึงแมวา หุนยนตจะไดรับการ
ออกแบบสราง มาอยางดีเพียงไรก็ตาม แตจะยังคงทํางานตามที่เราตองการไมไดแนๆ หากยังไมไดมี
การใสระบบควบคุมทีถ่ ูกตอง และเหมาะสมใหกับมัน หากจะเปรียบไป สวนนี้กน็ าจะเปรียบเทียบได
กับสติปญญาของมนุษยนนั่ เอง บุคลากรทีจ่ ะรับผิดชอบในสวนนี้ ควร
เปนผูทมี่ ีความรู ความสามารถทางดานคณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
จะตองเปนผูทมี่ ีความคิดอยางเปนระบบ สามารถแตกปญญาหา
ออกเปนกระบวนการ และควรมีความสามารถในการโปรแกรม
ภาษาระดับต่าํ เชนแอสแซมบลี ไดเปนอยางดี รวมถึงภาษาระดับกลาง
และสูง อยางภาษาซี และภาษาเบสิกได จะตองมีความชํานาญในการใชงานคอมพิวเตอร
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การทํางานของหุนยนต
หุนยนตแตละตัวนัน้ ถูกออกแบบใหมีลักษณะการทํางานคลายคลึงกับการทํางานของรางกาย
มนุษย จึงไดมีการวางระบบการทํางานของหุน ยนตไวเปน 3 ขั้นตอนการทํางานดวยกัน
1. Perception เปนขั้นตอนของการรับรู การทําความรูจัก หรือเปรียบเสมือนเปนการมองเห็น หรือ
ความรูสึกของมนุษย
2. Recognition เปนขั้นตอนของการประมวลผล การหาคําตอบ การจดจํา หรือการแสดงออก
ทางการนึกคิด หากเปรียบกับมนุษยก็จะเหมือนการนึกคิด ไตรตรอง
3. Actuation เปนขั้นตอนของการแสดงผลหลังจากที่ไดคิดไตรตรองเรียบรอยแลว เปรียบเสมือน
การขยับของสวนตางๆ ของรางกายมนุษย

ภาพเปรียบเทียบโครงสรางระบบการทํางาน

จากภาพขางบนจะเปนภาพเปรียบเทียบโครงสรางระบบการทํางานโดยระบบ CPU จะมีการรับ
ขอมูลจาก Input Unit เขามา สงมาประมวลผลที่ CPU และเมื่อประมวลผลเสร็จก็จะสงขอมูลออกมา
เปน Output Unit ซึ่งคลายกับการทํางานของรางกายมนุษยตรงที่ มนุษยจะมีระบบรับรู รูป รส กลิ่น
เสียง มีระบบสมองเปนตัวประมวลผล ทําใหเรารูไดวาภาพที่เห็น รสชาติที่ไดรับ กลิน่ ที่ได เสียงที่ไดยิน
เปนลักษณะแบบใด
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โดยเราสามารถทําการแบงเปนระดับของหุนยนตทั่วไปตามการควบคุมได 2 แบบดังนี้
ระบบบังคับดวยมือ (Manual System)
เปนการควบคุมหุนยนตโดยใชมนุษยเปนผูสั่งการบังคับ หรือควบคุมใหหนุ ยนตทาํ หรือ
เคลื่อนไหวตามที่ตองการผานแทนระบบควบคุม โดยสวนใหญจะใชจอยสติ๊ก (Joystick) เปนตัว
ควบคุม
ระบบอัตโนมัติ (Automation System)
เปนการควบคุมหุนยนตโดยใชหลักลอจิก วงจรอิกเล็กทรอนิกส หรือใชการเขียนโปรแกรม
เปนตัวตัดสินใจและประมวลผล โดยมักออกแบบระบบเปน 3 รูปแบบ คือ
• วงจรอิเล็กทรอนิกส มักจะนํามาทําเปนหุน ยนตที่เรียกวาบีม (Beam) ไมตองมีวงจรไมโคร
คอนโทรลเลอรและวงจรไมโครโปรเซสเซอร ซึ่งสวนใหญจะใชหลักของลอจิก(Logic)และเกจ
(Gate) เชน And gate, Or gate มาใช
• วงจรไมโครคอนโทรลเลอร เปนอุปกรณที่ใชงานเฉพาะการควบคุมจุดเล็กๆ ใชหนวย
ความจําไมมากมักจะเขียนโปรแกรมลงไป
• วงจรไมโครโปรเซสเซอรเปนอุปกรณที่ใชประมวลผลในคอมพิวเตอร เชน ใชในหุน ยนต Asimo
เปนตน
หุนยนตโดยทัว่ ไปจะประกอบดวยภาคตางๆ ดังนี้
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: เปนภาคที่มีหนาที่สรางคาขอมูลที่ไดรับหรือเห็น แลวแปลงเปนในรูปของไฟฟา
เพื่อสงขอมูลไปยังสวนตางๆ ของหุนยนต เชน ทัชเซนเซอร ไลทเซนเซอร อินฟาเรดเซนเซอร เปนตน
ภาคควบคุม : เปนภาคที่มีหนาที่รับขอมูลจากสวนตางๆ มาประมวลผล ซึง่ สวนนีถ้ ือเปนหัวใจ
หลักของระบบอัตโนมัติ สวนใหญมักประมวลผลดวย ไมโครคอลโทรเลอร
ไมโครโปรเซสเซอร เปนตน และสงสัญญาณการประมวลผลเปนรูปของไฟฟา
ภาคไดรเวอร : เปนภาคที่รับคาคําสัง่ หรือขอมูลที่ไดรับการประมวลผลแลว มาอานคาและทํา
การเปลีย่ นเปนระบบไฟฟาที่มีกาํ ลังในการขับเคลื่อนภาคเมคคานิกสได โดย
สวนใหญจะเปนวงจรเรกกูเรต (Recgulate) ซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยน
สัญญาณไฟฟาที่มีคาต่าํ ไปเปนคาสูง
ภาคเมคคานิกส : โดยหลักจะเปนภาคที่มีระบบทางกลที่ใชสําหรับการขับเคลื่อนหุนยนต เชน
ระบบไฮโดรลิค การขับกันของเพลา เฟอง มอเตอร รวมไปถึงระบบโครงสราง
ทางกลทัง้ หมด
ภาคจายไฟ : เปนภาคที่คอยจายพลังงานใหระบบตางๆ ของหุน ยนตทํางานได เชน แบตเตอรี่
หรือ โซลาเซลล

ภาคเซนเซอร
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เสนทางการพัฒนาหุนยนตในโรงเรียน

หุนยนตในโรงเรียน หมายถึง “สิ่งประดิษฐทสี่ ามารถ
เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหว และสามารถทํางาน ตามความ
ตองการของผูออกแบบ โดยเปนหุน ยนตยอสวนหรือจําลอง
จากหุน ยนต ระบบใหญที่ชว ยทํางานแทนคนในระบบงาน
อุตสาหกรรมหรือระบบงานอื่น ๆ “ ครูอาจจะใชเปนสื่อการ
สอน เพื่อ สงเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด ประเภทความคิดสรางสรรคในการออกแบบหุนยนต
และสงเสริม การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแกปญหา

ทางดานการศึกษา หุนยนต จึงเปนไดทงั้ สื่อการสอน และ ตัวขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรูหรือเครื่องมือ
ที่ใชในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูท ี่ผสมผสานความรูห ลาย ๆ แขนงเขามาบูรณาการกัน ไมวาจะ
เปนความรูทางวิทยาศาสตร (กลศาสตร) คณิตศาสตร คิดคํานวณเพือ่ ควบคุมใหหนุ ยนตทาํ งานใน
ลักษณะตาง ๆ และศิลปะการออกแบบ และการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเขียน
โปรแกรมควบคุม และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่เปนสวนของสมองกลใหหนุ ยนตทาํ งาน
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ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหุน ยนตนั้น เพิง่ จะเริ่มไมกี่ปมานี้เอง ประมาณป พ.ศ.2540 โดย
Professor Seymour Papert แหง M.I.T. (Massachusette Institute of Technology) ไดเขามา
นําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูทนี่ ักเรียนเปนผูสรางองคความรูเอง ตามแนว Constructionism มีการ
นําตัวตอ LEGO มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู ใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง ซึ่ง
ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ อ.สุชนิ เพชรรัตน ไดศกึ ษาและนําแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูตามแนว Constructionism เขามาในวงการศึกษาของไทย โดยนําโปรแกรม
คอมพิวเตอร Controller Sensor มาผนวกกับ ตัวตอ LEGO ทําใหตัวตอเคลื่อนไหวไดในลักษณะของ
หุนยนต และไดขยายเขาสูโรงเรียนในรูปของสื่อการสอน และกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันตาม
แนว Constructionism

บางโรงเรียนมีการนําหุน ยนตไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ซึง่ ใช เปนเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนกั เรียนไดเรียนรูรวมกัน ในการ
ออกแบบสรางหุน ยนตใหนกั เรียนและฝกการทํางานเปนทีม โดยครูจะทําหนาที่
ชี้แนะ (Coaching) ใหทดลองทําหลายๆ วิธี ซึ่งการจัดการเรียนรูในลักษณะนี้
จะเนนการบูรณาการเปนองครวมระหวางวิชา ศิลปะ การออกแบบเทคโนโลยี
โครงงานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสุขศึกษา พลศึกษา
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หลักสูตรการจัดการเรียนรูดว ยหุน ยนตในโรงเรียน มีการจัดในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือจัดสอนเปนสาระ
เพิ่มเติม ตามความตองการของโรงเรียน
2. จัดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ซึง่ สวนใหญจะจัดในรูปของชมรมหุน ยนต หรือชุมนุมหุน ยนต
3. จัดเปนโครงการสอนเสริมเพิ่มศักยภาพใหนักเรียนกาวสูความเปนเลิศในเวทีตางๆ ทั้งใน
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ หรือแมแตเวทีระดับสากลทีจ่ ะเปน
การเปดโลกทัศน การรวมกลุมของโรงเรียนตางๆ เปนเครือขาย ขยายผล การอบรมหรือจัดตอยอด
หุนยนตใหกับนักเรียนหลายๆ โรงเรียนรวมกับสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอยางกวางขวาง

ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนรูด วย
หุนยนต สวนหนึง่ มาจากความรวมมือและการสนับสนุนของ
ผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูปกครองที่เขาใจเรื่องเวลาทีน่ ักเรียน
ตองทุมเทกับการประดิษฐหุนยนตตามจิตนาการของนักเรียน สนับสนุนการจัดหาอุปกรณและให
กําลังใจแกบุตรหลานของตนในการออกแบบพัฒนาหุนยนต และเขียนโปรแกรมควบคุมและเครือขาย
ภาคเอกชน บางคนสนับสนุนทัง้ ดานความรู อุปกรณและจัดหาเวทีใหนกั เรียนไดมโี อกาสนําเสนอผลงาน
การสรางหุน ยนต ในเวทีประกวดตางๆ
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พลังขับเคลื่อนที่จะทําใหการพัฒนาหุน ยนตในโรงเรียนบรรลุผลตามเจตนารมณที่จะใหนกั เรียน
ไดเรียนรูอยางจริงจังและตอเนื่อง คือ ผูบริหารโรงเรียนและการกําหนดนโยบายหรือมอบหมายครู
ผูรับผิดชอบในสาระตางๆ วางแผน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาการรวมกัน
วัตถุประสงคของการนําหุนยนตมาใชเปนเครื่องมือการจัดการเรียนรู ครูแตละคนอาจจะใช
แตกตางกัน เชน
1. เปนสื่อการสอนใหนักเรียนไดฝกคิดสรางสรรคประกอบเปนหุนยนต หรือใชเปนตัวอยางสื่อ
การสอน ใหนกั เรียนฝกพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ในการวางแผนใหหนุ ยนตทาํ งานและเรียนรูที่จะ
แกปญหา ปรับปรุงแกไขเมื่อหุนยนตไมทาํ งานตามแผนทีว่ างไว
2. เปนการพัฒนาการสอนแบบองครวม ในการสรางสรรคหุนยนตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถิน่ หรือนําไปแกปญหาในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ซึง่ นักเรียนจะ
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สามารถเชื่อมโยงความรูในสาระวิชาตางๆ มาใชในการออกแบบวางแผนการทํางานของหุน ยนต โดยใช
อุปกรณ เครื่องมือทีม่ ีในทองถิน่
3. เปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูการทํางานเปนทีม ทํางานรวมกับผูอื่น สามารถสรางชิ้นงานดวยตนเอง มีการแบงปนและยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในทีม มีการทดลองทําและแกปญหาไปพรอมๆ กัน และที่สําคัญคือ
นัก เรียนไดฝก คิดอย างเป นระบบ รู จัก ชางสั งเกต และเก็บรวบรวมขอมูลและเลื อกใช อุปกรณ หอง
เครื่องมือใหเหมาะสม ซึ่งเปนการฝกคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล

ประโยชนที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่เห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจนเหมือนกันคือ แมวาครูจะใชหุนยนต
เปนเครื่องมือจัดการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามผลที่สุดแลวกระบวนการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแกการทํางานเปนทีม นับตั้งแต การวางแผน พูดคุยวาจะออกแบบสราง
หุนยนตใหเก็บขยะหรือสิ่งของ จะใชวัสดุอะไร มาประกอบเปนหุนยนตและจะออกแบบใหหุนยนต
ทํางานอยางไร มีองคประกอบหรือระบบงานใดบางที่เกี่ยวของ ซึ่งนักเรียนแตละคนอาจจะเกงหรือมี
ความถนัดไมเหมือนกัน และจะแบงงาน หนาที่กันแลวจะตองนํามาสูผูที่เกี่ยวของในสาระตางๆ เขามา
ในการออกแบบและประกอบหุนยนต จึงเปนการฝกใหนักเรียนไดวางแผนและการเปนนักจัดการที่ดี
ในขณะที่ลงมือ ทั้งทีมยังจะตองปรึกษาหารือกัน ทดลองประกอบและสาธิตการทํางานของหุนยนต
(Experimental Learning) หากไมไดผลตามที่ไดออกแบบหรือวางแผนไว ก็จะตองเริ่มตนใหม ซึ่งเปน
การเรียนรูโดยลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นเมื่อเขาจะถายทอดใหครูหรือ
เพื่อนๆ รูวา หุนยนตของเขาทํางานอยางไร มีขอดีหรือจุดเดนที่ไหน นักเรียนจะไดฝกการสังเคราะห โดย
ผานการมองภาพ เก็บรวบรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับระบบการทํางาน และการเฝาดูผล การเลือกใช
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อุปกรณแตละชิ้นที่นํามาประกอบเปนหุนยนต และนําเสนอซึ่งเปนกระบวนการที่นักเรียนไดสรางความรู
ใหม ที่ผานกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะหจากความรูเดิมที่มีอยูผสมผสานกับความรูที่ไดคนควา
และขอคนพบจากการทดลอง ปฏิบัติจริงในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมใหหุนยนตทํางาน
ตามแนว Constructionism ซึ่งผูเรียนจะตองเปนผูลงมือกระทําเองและขณะที่กําลังสรางหุนยนตหาก
นักเรียนไดไปศึกษาหุนยนตของเพื่อนกลุมอื่นๆ และนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับผลงานที่ทีมงานรวมกัน
ทํา และจะทําใหเกิดการคิดตอยอดหรือปรับปรุงหุนยนตของตนใหดีขึ้น เปนการเรียนรูแบบรวมมือกัน
Collaborative learning ซึ่งเนนฝกสรางนิสัยใฝเรียนรู และมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู (Active
learning)

อยางไรก็ตามครูจะตองพยายามศึกษาทําความรูจักนักเรียนรายบุคคล เพื่อที่จะไดชี้แนะ (Coaching)
ไดถูกตอง หากจะถามวานักเรียนยังขาดตกบกพรองในเรื่องใด เชนบางคนที่มนี ิสยั กาวราว รุนแรงก็
มักจะทําหุนยนตคลายตนเอง หรือไมมีวนิ ัยตนเองไมเก็บอุปกรณวางกระจัดกระจาย เกะกะหายไปทําให
อุปกรณไมครบ ครูจะตองใชโอกาสนี้เสริมสรางวินัยในตนเอง ใหรูจักชางสังเกตและเปนคนมีเหตุผล รูจัก
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คนหาสาเหตุและผลที่เกิดขึน้ จากการคิดสรางหุนยนต เห็นความสําคัญกับการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
อยางคุมคากับการลงทุน รวมทัง้ การสอดแทรกคุณธรรมและการประยุกตใช
วัสดุทองถิ่นทีม่ ีอยู เพื่อใหกลมกลืนกับวิถชี ีวิตของนักเรียน ซึ่งจะทําใหนกั เรียนไดฝก คิดเปนนิสยั คิด
อยางมีเหตุผล คิดกวางคิดไดทั้งระบบ เปนการสรางสรรคนักประดิษฐรุนเยาว เพื่อเปนพลังของชาติ
ตอไปในอนาคต จึงทําใหเปนการเรียนรูอยางมีความหมายและเติมเต็มชีวิตในวัยเรียนใหสมบูรณอยาง
มีคุณคา

กลาวโดยสรุป การเรียนรูออกแบบสรางหุน ยนต จะทําใหนกั เรียนไดพฒ
ั นาศักยภาพของตนเองคนพบวิธี
แกปญหาจากการคิดเอง ทําเองและแกปญ
 หาดวยตนเองโดยมีครูเปนผูชี้แนะ (Coaching) และรูจัก
ตัวตนของตนเองไดมากยิง่ ขึน้
บทสรุปจากผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง และนักเรียนที่รักการออกแบบหุนยนต
กลาวตรงกันวา นักเรียนไดรับประโยชนอยางสูงในเรื่อง การทํางานเปนทีม การวางแผน การแสวงหา
ขอมูล การเรียนรูโดยการทดลองเพื่อพัฒนางานของตนใหดีขึ้น ความมีเหตุผลในการใชวิชาการและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น การไดประมวลองคความรูทุกสาระวิชาที่อยูในตน สรางชิ้นงานใหม สรางวินยั การ
รอคอย ความอดทน การทํางานเพื่อความสําเร็จของงาน ความละเอียดรอบคอบ การเห็นคุณคาของการ
ใชวัสดุอยางคุมคา การลงทุน บางโรงเรียนไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทองถิน่ และที่สําคัญคือทําให
คนเรียนรูห ุนยนต สรางนิสยั ใฝเรียนรู เพื่อความตองการที่จะสรางหุน ยนตของตนใหมีความแปลก แหวก
แนวตามจินตนาการ และความฝนของตนใหได สุดทายคือ ทําใหผูเรียนไดกระบวนการคิดที่ติดตัวไปใช
ในการเรียนรูและดํารงชีวิตในอนาคตไดอยางดี
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ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหนุ ยนตเปนเครื่องมือ
นักเรียน
(Input)

การเสริมศักยภาพนักเรียน
(ชมรม,ชุมนุม,สอนเสริม)

ทักษะกระบวนการคิด

ทักษะกระบวนการคิด

วิธีการจัดการเรียน
การสอน
พี่สอนนองและ
เพื่อนสอนเพื่อน
(ทํางานเปนทีม)

การสรางเสริม
ประสบการณ
(เวทีแขงขัน,ประกวด)

นักเรียนที่มีศักยภาพ การเปนนักคิด
นักประดิษฐสรางสรรคหุนยนตที่มีคุณภาพ
(Out Put)
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เปนการสงเสริมศักยภาพนักเรียน ที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ห ม า ะ ส ม ห รื อ มี
พรสวรรค ด า นการเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร และดานหุน ยนต รูปแบบ
การคั ด กรองนั้ น ให ใ ช รู ป แบบต อ ไปนี้

การเขาคายอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และทําหุนยนต
การเขาคายอบรม เปนการดําเนินการที่มปี ระสิทธิภาพดีที่สุด เพราะการใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณจริงของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและทําหุน ยนตจะทําใหนกั เรียนแตละคน
คนพบศักยภาพของตนเอง พรอมทัง้ ความรักความสนใจที่แทจริง กิจกรรมตาง ๆ ในการเขาคาย
ยอมแตกตางกันออกไปตามความพรอมของโรงเรียนแตละแหง แตหัวใจสําคัญของกิจกรรมก็คอื
จะตองใหนักเรียนมีประสบการณตรงและจุดหมายปลายทางไปถึงขั้นพัฒนาความชํานาญในการ
การประกอบอาชีพ ตองพยายามจัดกิจกรรมใหนักเรียนเผชิญกับการแกปญหาในรูปแบบตาง ๆ ซึง่
อาจไมสามารถแกไดภายในระยะเวลาสั้น เผชิญปญหาที่ยาก และทาทายความสามารถอยู
ตลอดเวลาเมือ่ สิ้นสุดการเขาคาย จะตองประเมินหรือใหนกั เรียนสามารถประเมินตนเองไดวา
ตนเองมีความสามารถดานการเขียนโปรแกรมหรือการสรางสรรคและพัฒนาหุน ยนตหรือไม ถา
โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเขาคาย ที่บูรณาการวิชาอื่น ๆ เขาดวยกัน จนนักเรียนสามารถ
ประเมินตนเองไดวา ตนเองมีความถนัดในสาขาวิชาใด รวมทั้งเชื่อมโยงความรูจากสาระวิชาอื่นๆ
มาประยุกตใชรวมกันเพื่อใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันในประเทศ ซึ่งไมเฉพาะวิชาเดียวจะดีมาก
เชน วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ฯลฯ จะไดมาก แตทั้งนี้ควรเปนวิชาที่
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนรองรับไดดวย
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การทดสอบความถนัด
เปนการใชแบบทดสอบที่มีเที่ยงตรงและการแยกแยะสูง คัดกรองความสามารถของนักเรียน
แตละคน แตวิธีนี้จะมีปญหาในการหาแบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพและความแมนยําสูงมาใชงาน
ขอดีของวิธีนี้ก็คือ ระยะเวลาที่นอย การใชงบประมาณนอย
หลักจัดการเรียนการสอนดวยหุนยนต
1 เนนวางรากฐานคณิตศาสตรที่จําเปนและแข็งแรง
2 เนนฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และทักษะการคิดสรางสรรค ซึ่งเปน
ทักษะการคิดซึ่งเปนรากฐานของนักทําหุนยนต
3 กิจกรรมการเรียนการสอนตองใชแนว Constructivism หรือ ทฤษฏีการสราง ความรูดวย
ตนเอง ผสมผสานกับการฝกใหนักเรียนสรางชิ้นงาน(robot) ทุกภาคเรียน ตามทฤษฏี
Constructionism
4 นักเรียนตองฝกแกปญหาโจทยอยางเขมขน โดยมีครูเปนผูชวยเหลือชี้แนะเนนให
นักเรียนคิด ทํา และแกปญหาดวยตนเอง ไมใชการบอกโดยตรงจากครู
5 ครูผูสอนควรทําการวิจัยควบคูกับการเรียนการสอน เพื่อหาวิธีการแกปญหาหรือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวิจัยสราง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหุนยนต ศึกษาวิจัยผลการนําหุนยนตมาประยุกตในการ
เรี ย นหรื อ สร า งนวั ต กรรมให เ หมาะกั บ สภาพบริ บ ทการศึ ก ษาของโรงเรี ย นแห ง นั้ น

รุนพี่สอนนอง และเพื่อนสอนเพื่อน
ตองสรางและปลูกฝงความเคารพ ความผูกพันระหวางนักเรียนตางระดับชั้น เพราะเปน
กลไกที่มีประสิทธิภาพแฝงไวสูงมาก
1 นองตองเคารพพี่อยางจริงใจ เชน การใชคําตนการเรียนวา “พี่” หรือ “นอง”ทุกคําที่
พูดคุยกัน
2 ตองสรางการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยพี่ตอ งชวยนองเสมออยางไรก็ตาม สังคมของ
นักเรียนแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน การสรางระบบรุนพี่รุนนองในระยะแรก จะมี
ปญหามากแตตองทํา เพราะเปนปจจัยทีส่ งผลตอความสําเร็จสูงมาก
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การสรางเสริมประสบการณ
การกระตุนและสนับสนุนใหนักเรียน ประกวดและเขาแขงขันในวาระตางๆ อยางสม่ําเสมอ
แตตองใหนักเรียนมีทัศนคติวา การแขงขันเปนวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งในการทดสอบความรูความสามารถ
ของตนเอง ไมใชเพื่อชื่อเสียงและรางวัล การประกวดและแขงขันเพื่อใหรูจุดบกพรองของตนเอง
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
อันดับที่ 1 ครูผูสอน
ครูตองลักษณะดังนี้
1 มีความรู ความเขาใจ ถึงจุดประสงคของการเรียนการสอน บางครั้งครูผูสอนหุนยนต
จะสอนหุนยนต แตผูสอนยังไมเคยทําการบัดกรีอุปกรณ ยังไมเคยลงมือปฎิบัติในการ
สรางหุน ยนตเลย
2 ตองรักเมตตาตอศิษย ทุมเท เสียสละ แตไมใจออน อะลุม อลวยจนเสียระบบ
3 ศึกษาหาความรูทางดานหุนยนตตลอดเวลา สามารถคาดการณการเติบโตและการ
พัฒนาหุนยนตไดอยางใกลเคียง เพื่อวางแผนเรียนการสอนใหสอดคลองปจจุบันและ
อนาคต
อันดับที่ 2 นักเรียน
นักเรียนที่เรียนตองมีความถนัดและใจรักการทําหุนยนต ซึ่งโดยธรรมชาติแลว นักเรียนที่มี
ลักษณะเชนนี้จะมีจํานวนนอยมาก ซึ่งไมแปลก และไมจําเปนตองมีจํานวนมาก การคัดกรอง
นักเรียนที่มีความสามารถดานนี้จึงมีความจําเปน เพราะวาเมื่อเราสอนนักเรียน ๆ ตองมีการลงมือ
ปฏิบัติไดจริง นักเรียนควรจะไดทําการสรางหุนยนตจริง ๆ เพราะวาเมื่อพบปญหาก็จะไดสามารถ
แกปญหานั้น ๆ ได
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อันดับ 3 การสนับสนุนจากผูบริหาร
ถาผูบริหารโรงเรียนไมใหการสนับสนุนหรือสนับสนุนไมตลอด การจะสรางนักเรียนหรือองคความรู
ดานนี้ก็จะไมประสบความสําเร็จ เพราะวา การเรียนการสอนนี้จะไมสามรถดําเนินการได เพราะ
เกือบทุกขอที่กลาวมา จําเปนที่ผูบริหารและโรงเรียนตองเขามาสนับสนุน
อย า งไรก็ ต ามครู จ ะต อ งพยายามศึก ษาทํ า ความรู จั ก นั ก เรี ย นรายบุ ค คล เพื่อ ที่ จ ะได ชี้ แ นะ
(Coaching) ไดถูกตอง หากจะถามวานักเรียนยังขาดตกบกพรองในเรื่องใด เชนบางคนที่มีนิสัยกาวราว
รุนแรงก็มักจะทําหุนยนตคลายตนเอง หรือไมมีวินัยตนเองไมเก็บอุปกรณวางกระจัดกระจาย เกะกะ
หายไปทําใหอุปกรณไมครบ ครูจะตองใชโอกาสนี้เสริมสรางวินัยในตนเอง ใหรูจักชางสังเกตและเปนคน
มีเหตุผล รูจักคนหาสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการคิดสรางหุนยนต เห็นความสําคัญกับการเลือกใชวัสดุ
อุปกรณอยางคุมคากับการลงทุน รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรมและการประยุกตใช
วัสดุทองถิ่นที่มีอยู เพื่อใหกลมกลืนกับวิถีชีวิตของนักเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดฝกคิดเปนนิสัย คิด
อยางมีเหตุผล คิดกวางคิดไดทั้งระบบ เปนการสรางสรรคนักประดิษฐรุนเยาว เพื่อเปนพลังของชาติ
ตอไปในอนาคต จึงทําใหเปนการเรียนรูอยางมีความหมายและเติมเต็มชีวิตในวัยเรียนใหสมบูรณอยาง
มีคุณคา
กลาวโดยสรุป การเรียนรูออกแบบสรางหุนยนต จะทําใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
คนพบวิธีแกปญหาจากการคิดเอง ทําเองและแกปญหาดวยตนเองโดยมีครูเปนผูชี้แนะ (Coaching)
และรูจักตัวตนของตนเองไดมากยิ่งขึ้น
บทสรุปจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง และนักเรียนที่รักการออกแบบหุนยนต
กลาวตรงกันวา นักเรียนไดรับประโยชนอยางสูงในเรื่อง การทํางานเปนทีม การวางแผน การแสวงหา
ขอมูล การเรียนรูโดยการทดลองเพื่อพัฒนางานของตนใหดีขึ้น ความมีเหตุผลในการใชวิชาการและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น การไดประมวลองคความรูทุกสาระวิชาที่อยูในตน สรางชิ้นงานใหม สรางวินัย การ
รอคอย ความอดทน การทํางานเพื่อความสําเร็จของงาน ความละเอียดรอบคอบ การเห็นคุณคาของการ
ใชวัสดุอยางคุมคา การลงทุน บางโรงเรียนไดใหความสําคัญกับวัฒนธรรมทองถิ่นและที่สําคัญคือทําให
คนเรียนรูหุนยนต สรางนิสัยใฝเรียนรู เพื่อความตองการที่จะสรางหุนยนตของตนใหมีความแปลก แหวก
แนวตามจินตนาการ และความฝนของตนใหได สุดทายคือ ทําใหผูเรียนไดกระบวนการคิดที่ติดตัวไปใช
ในการเรียนรูและดํารงชีวิตในอนาคตไดอยางดี
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ขอคิดในการพัฒนาหุนยนต
การที่เราจะพัฒนาใหหุนยนตเปนสื่อการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค
เกิดกระบวนการเรียนรูนั้น เราจะตองมีความเขาใจตรงกันทั้งผูบริหาร,ครูผูสอน,นักเรียน วาเรากําลัง
ทําอะไรอยู จุดมุงหมายที่ตองการทํานั้น เมื่อทําไปแลวผลลัพธจะไดอะไร มีความชัดเจน เกิดปญหา
นอยที่สุด ซึ่งพอจะนําเสนอไดดังนี้
(1) รูปแบบการสอนที่ฝกนักเรียนฝกการคิด
(2) ผูสอนที่มีความรูลึกซึ้งในเนื้อหา มีวิสัยทัศน พัฒนาความรูตนเองตอเนื่อง เปนกันเอง
ตอนักเรียน เขาใจและเขาถึง เปดโอกาสใหนักเรียนเรียนไดทําตามความสามารถและ
ความถนัด
(3) สรางใหนักเรียนเรียนอยางมีเปาหมาย มีแรงจูงใจ ความตั้งใจ มีความพยายามและ
เสริมสรางอดทน
(4) ระบบความสัมพันธในลักษณะรุนพี่และรุนนอง การชวยเหลือกันเปนทีมทางดาน
วิชาการและความมีน้ําใจ
(5) การสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนในดานตางๆ ทั้งการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ
และมีความสนใจจริง ๆ เขาเรียน ชวยแกปญหาตาง ๆ การสนับสนุนดานอุปกรณ
การเชิดชูเกียรติยศ
(6) ผูปกครองและครอบครัว ซึ่งสนับสนุนทั้งคาใชจาย การดูแลใหกําลังใจ และใหความ
เปนอิสระในการตัดสินใจ
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จุดประกายสรางนักประดิษฐ

จุดประกายสรางนักประดิษฐ
ปจจุบันหุนยนตนับวาเปนสิง่ ประดิษฐทนี่ าสนใจสําหรับเด็กและเยาวชน เพราะหุน ยนต
สามารถเคลื่อนไหวได ควบคุมได ทําภารกิจไดตามผูสรางตองการและกําหนดให จึงเปนสิง่ ที่
ทาทายการเรียนรูโดยผานกระบวนการฝกปฏิบัติของผูเรียน ซึ่งโรงเรียนไดสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูเพื่อสรางหุนยนตทงั้ ประเภทหุนยนตควบคุมดวยมือ หุน ยนตทาํ งานแบบอัตโนมัติและ
หุนยนตความคิดสรางสรรค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการสรางหุน ยนตเพื่อการเรียนรู จึงไดสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณของผูเรียน โดยไดจัดกิจกรรมประกวดหุน ยนต สพฐ. พิทกั ษสิ่งแวดลอมโลก
2551 และการแขงขันโอลิมปกหุน ยนต 2551 สนามคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย WRO 2008 (World
Robot Olympiad) ขึ้นระหวางวันที่ 5-7 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหนกั เรียน
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ไดพัฒนาศักยภาพดานความคิดสรางสรรคในการสรางหุนยนต เพื่อพิทักษสงิ่ แวดลอมและคนหา
ผูเรียนเพื่อเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกหุน ยนต 2551 ( WRO 2008 : World Robot
Olympiad 2008 ) ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน
จากเวทีการประกวดหุน ยนต สพฐ. พิทักษสิ่งแวดลอมสรางโลก นับวาเปนการใหโอกาสแก
นักเรียนในการเติมเต็มและเรียนรูเสริมสรางประสบการณการพัฒนาหุนยนตจากทีมตางๆ ทั้งเวทีการ
แขงขันโอลิมปคหุนยนตและเวทีหนุ ยนตสรางสรรค โดยเฉพาะการกําหนดหัวเรื่องใหชวยพิทกั ษโลกรอน
จะชวยใหนกั เรียนเกิดความคิดอยางหลากหลายในการทําหนาที่รกั ษาสิ่งแวดลอม

เวทีแขงขันโอลิมปกหุน ยนต 2551 (LEGO) เปนการประกอบและเขียนโปรแกรมใหหนุ ยนต
ทํางาน เวทีประกวดหุนยนตสรางสรรค มี 2 ประเภทคือ อัตโนมัติ และบังคับมือ (หุน ยนตทาํ มือ)
เปนการนําเสนอแนวคิด สาธิตการทํางานของหุนยนตในการพิทกั ษสงิ่ แวดลอมโลก จุดเดนและการ
นําไปประยุกตใชประโยชน และ ตัดสินโดยพิจารณา 4 ดานคือ ความคิดสรางสรรค เทคนิคการใช
อุปกรณ การทํางานของหุน ยนตและคุณคาและประโยชนของหุนยนต ซึ่งแตละประเภทจะแบงเปน 3
กลุม คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย สพฐ. สนับสนุน
งบประมาณการสรางหุนยนตใหทุกทีมๆ ละ 2,500 บาท รวมทัง้ คาอาหาร ทีพ่ ัก โลรางวัลและเกียติ
บัตร และยังไดรับการสนับสนุน1 รางวัล การประกวด อีกมากมายทัง้ ทุนการศึกษา เสื้อ หุน ยนต
ประเภทตางๆ โล เกียรติบัตร รวมทั้งบัตรกํานัลซื้ออุปกรณหุนยนต
1

บริษัทไมโครซอฟต ประเทศไทย จํากัด,บริษัทมัลติ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, บริษัท อินโน
เวทีฟ เอ็กเพอรริเมนต จํากัด,บริษัทแบบบู โปรเจ็คกรุป จํากัด, บริษัท RTE จํากัด, บริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส จํากัด,
บริษัท Female จํากัด และบริษัท แกมมาโกประเทศไทย จํากัด
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แนวคิดและรูปแบบในการสรางหุนยนต
1. การนําวัสดุเหลือใชมาสรางเปนหุน ยนตซึ่งนับวาเปนทางหนึ่งของการชวยรักษาสิง่ แวดลอม
โลกได เชนกัน
2. การรณรงคใหรักษาสิง่ แวดลอม ในรูปของเพลงละคร มีเสียงรอง หรือทาทางมาจากหุนยนต
(เลนละคร)
3. การคิดระบบงานที่ใชพลังงานอืน่ ทดแทนการใชนา้ํ มัน เชน การใชโซลาเซล แทนน้าํ มันปน
ไฟฟา หรือทํางานแทนคนในการเปด-ปดไฟในบาน เปดประตู ราวตากผา ตรวจสอบการใชลิฟท หรือ
ไฟฟาในบาน
4. การทํางานของหุนยนตทชี่ วยลดโลกรอนได เชน หุน ยนตเก็บ การแยกน้าํ มันจากน้ําเสีย แยก
ขยะ หุน ยนตดบั ไฟปา การตรวจจรดและเติม O2 ในน้าํ เสีย ตรวจสอบควันบุรี ฯลฯ ดังตารางตอไปนี้
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ตัวอยางประโยชนหุนยนตของนักเรียนที่สะทอนการคิดพิทักษสิ่งแวดลอมโลก
ประถม
-A-Robot แยกขยะ
-Robot Water Lard
-หุนยนตบําบัดน้ําเสีย
-เก็บขยะและแยกขยะรีไชเคิล
-อัตโนมัติเก็บขยะทางน้ํา
-เครื่องคัดบรรจุภัณฑเพื่อรีไซเคิล
-Water Patrol Robot
- DVP 1.0
-กังหันชวยโลก
-แสงสองสอง
-พิทักษชายแดนใต
-ซูเปอรยีราฟ
-ผาหมีโรบอท
-พิชิตไฟปา
-นักลาฝาวิกฤติพิชิตโลกรอน
-ตรวจการปองกันลืมเปดไฟไว
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มัธยมตน
คัด แยกโลหะ
ดูดอุจจาระออกจากทอที่ตัน
เก็บขยะ กรวดขยะ ในน้ํา ขนดิน เก็บวัสดุ ดินกรวด
บําบัดน้ําเสีย
ประชาสัมพันธ
ผลิตกระแสไฟ
ตัดหญา
พลังงานแสงอาทิตย
ตรวจสอบมลพิษ
ดับไฟ
ทําความสะอาด ดูดฝุน เช็ดฝุน
ฟอกอากาศ
รดน้ําตนไม
ผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา
พัดลมระบายอากาศ
ไตราว เก็บของ
ตรวจจับ ควันบุหรี่
เตือนภัยน้ําทวม
ดูดพื้น เช็ดน้ํา
ตัดหญา เก็บเศษหญา
เก็บบดในไมแหง
ตรวจจับคลื่นความรอน
ปลูกตนไม
ตรวจที่วางสําหรับจอดรถ
ระบบอากาศอัตโนมัติ
ตรวจประตู ตูเย็น เตือนการปด-เปดตูเย็น
วัดคาน้ํา กรด-ดาง รับพลังงาน แสงอาทิตย ปมน้ํา
หุนพิชิต Storm Surge
กวาดบาน
ใชพลังลม

มัธยมปลาย
เก็บขยะ แยกขยะ
เพิ่มคุณภาพน้ํา บําบัดน้ําเสีย
ดับไฟปา เตือนภัยเมื่อเกิดเหตุ
รณรงคปลูกตนไม
แปลงพลังงาน แสงอาทิตย เนนพลังงานไฟฟา
สรางสมดุลระหวางมลภาวะทางน้ําและอากาศ
แยกน้ํากับน้ํามัน
เก็บผลไม
ปลูกตนไม หวานเมล็ดพืช ดับไฟฟา
รดน้ําตนไม
แสดงระบบ การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ยกของลําเลียงสิ่งของในโรงงานอุตสาหกรรม
สํารวจปา
ตรวจจับวัตถุในซากปรักหักพัง
ตรวจสอบการบุกรุกทําลายปา
ดูแลพื้นที่ปา
ฟอกอากาศ
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จากแนวคิดการสรางหุนยนต พิทกั ษสงิ่ แวดลอมโลกดังกลาว จะเปนตัวกระตุนใหนกั เรียนทีเ่ ขา
รวมกิจกรรมการประกวดแขงขันหุนยนต สามารถนําไปคิดพัฒนาตอยอด โดยเรียนรูซ ึ่งกันและกัน และ
นําไปออกแบบสรางผลงานใหมๆ ตอยอดจากสิง่ ที่ไดพฒ
ั นามาแลว จากการสอบถามสัมภาษณนักเรียน
และครู ผูควบคุมทีม พบวา นักเรียนไดเกิดแนวคิด ที่จะไปตอยอดเปนของเลนสิง่ ประดิษฐที่เคลื่อนไหว
ในลักษณะตางๆ ทีท่ ําจากเศษวัสดุในทองถิ่นที่สามารถใชประโยชนในชีวิตประจําวันทั้งในรูปของเลน
อุปกรณเครื่องใชอํานวยความสะดวก และเครื่องมือทํางานแทนคนได

นอกจากนี้ การจัดงานครั้งนี้ ยังเปนการจุดประกายใหทกุ ภาคสวนไมวา จะเปน ผูปกครอง
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน สื่อสารมวลชน และภาคเอกชน ธุรกิจตางๆ ไดใหความสนใจกับความคิด
ของเยาวชนตัวเล็ก ที่มีความคิดที่นา สนใจ ที่สามารถบูรณาการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ จะสงผลใหทุกคนหันมาสนใจ พัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยลดการพึ่งพา
ตางประเทศและสนับสนุนการคิดคนพัฒนาหุน ยนตของเด็กๆ ซึ่งเขาสามารถนําแนวคิดนี้มาเปน
ตนแบบและทดลองขยายผลสูระดับอุตสาหกรรมตอไปในอนาคตได เพื่อตอยอดความคิดสูการ
พัฒนานักประดิษฐนอยในเวทีแหงนี้
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กระบวนทัศนใหมจากหุนยนต

การสรางหุนยนตเปนจุดเล็ก ๆ ที่ทําใหนักเรียนคนพบตัวเอง
หุน ยนตฟอกอากาศและบําบัดน้าํ เสียของโรงเรียนเซนคาเบรียล เปนหุนยนตขนาดใหญ
ประกอบดวยชิ้นสวนเล็ก ๆ จํานวนนับรอยชิ้น รวมทัง้ ภาพของนักเรียนที่ชวยกันหยิบชิ้นสวนเล็ก ๆ
แตละชิ้นเชื่อมโยงไปหากันเหมือนกับวาชิน้ สวนเล็ก ๆ นั้นอยูในหัวใจของเขา การทํางานของ
ชิ้นสวนเล็ก ๆ นีเ้ องทําใหหนุ ยนตนี้สามารถฟอกอากาศและบําบัดน้าํ เสียได
ครูที่ปรึกษาทีมหุนยนตใหรายละเอียดทีน่ า สนใจกับทีมงานวา “นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมนี้
เกิดจากความสนใจอยากเรียนรู และกอตั้งเปนชมรมหุน ยนต มีนกั เรียนในชมรม จํานวน 12 คน
ทํากิจกรรมรวมกันหลายอยางทั้งการเรียนรู การสอนหุน ยนตแกรุนนอง รวมทัง้ การจัดกิจกรรมให
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เด็กอื่น ๆ ในโรงเรียนไดมีโอกาสเลนหุน ยนต รวมทั้งการเขาแขงขันในระดับตาง ๆ ทัง้
ภายในประเทศและตางประเทศ

ในมุมมองของครูที่ปรึกษาในชวงเวลา ๒-๓ ปมานี้ เห็นความแตกตางหลากหลายของ
นักเรียน
“หลังจากนี้เขารวมกิจกรรมในชมรมแลว นักเรียนทํางานเปนกลุมได มีความเสียสละ รูจัก
แบงปนความคิด ของเลน ของใชใหกับคนอื่น ที่สําคัญคือนักเรียนเปลี่ยนแนวคิดไมมุงเนนวิชาการ
เพียงดานเดียว แตจะไดเรียนรูและสรางประสบการณชวี ิตและแนวคิดไปดวย ซึง่ ผมคิดวาเปนเรือ่ ง
จําเปนมาก นักเรียนเกง ๆ บางคนมุงที่จะเรียนอยางเดียว ไมสนใจคนอื่น ไมสนใจเขารวมกิจกรรม
เลย ผมไมไดสังเกตเห็นลักษณะความแตกตางของเด็กเพียงคนเดียว แตมีผูปกครองหลายคนมาเลา
ถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของเด็กใหผมฟง นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น เด็กบางคนติดเกม
ตอนนี้ก็เลนเปนเวลา เพราะวาตองใชเวลาสวนหนึง่ มาเรียนรูและฝกซอมการทําหุน ยนต เด็กรูหนาที่
รูเวลา นักเรียนเขาจะเตือนกันใหใชของระวัง เพราะถาวางแรงเกินไปอุปกรณบางชิน้ เสียไป จะ
เสียดายมาก รวมทัง้ นักเรียนรุนพี่กับรุนนองเขาจะรักกัน เขาจะถายทอดความรูและประสบการณ
ใหรุนนอง ทําใหมีความผูกพันกัน”
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ดวยความใสใจและความชางสังเกตของครูที่ปรึกษาทานนีท้ ี่เฝาคอยสังเกตเด็กวาเขาชอบอะไร ทํา
อะไรไดบาง “ผมก็เปดโอกาสใหเขาคิด แตจะไมทําใหเขา ใหเขาทําเอง ดุบา ง ใหกําลังใจบาง
สมัยกอนอุปกรณมีนอยกวานี้ สมัยนี้เด็กมีโอกาสคิดไดมากขึ้น เพราะวามีอุปกรณที่หลากหลาย
มากขึ้น ตอนที่เด็กเขาคิดหุน ยนตนี้ ผมก็ฟงเขากอน แตถามวาแนใจหรือ เขาก็ยนื ยันวาแนใจ วา
การทํางานของหุน ยนตเพื่อบําบัดน้าํ เสียเพียงอยางเดียวมันธรรมดาไป แตเราควรจะบําบัดทัง้ น้าํ
และอากาศไปพรอมกัน และใชวงจรธรรมชาติเปนตัวชวยในการบําบัดน้ําเสีย เด็กเขาบอกวาเขาจะ
ใชน้ําเสียผานสารเคมีบางอยางแลวจะทําใหนา้ํ ดีขึ้น ผมยอมรับฟงความคิดเขา ในขณะเดียวกันผมก็
ไปสอบถามครูสอนวิทยาศาสตรดวยวามีความเปนไปไดหรือไม เขาบอกวาใช ผมก็เลยดูเด็กเขาทํา
อยูหาง ๆ ซึ่งในการทําหุนยนตนี้ นักเรียนตองใชความสามารถหลายอยาง เชน การออกแบบ
หุนยนต และการเขียนโปรแกรม ในสวนนีผ้ มคิดวานักเรียนเขาจะไดการออกแบบ การเขียน
โปรแกรม ซึง่ เปนพืน้ ฐานในการเรียนตอวิศวะ หรือสายอื่น ๆ ผมคิดวาเปนจุดเล็ก ๆ ที่ทาํ ให
นักเรียนเขาคนหาตัวเองเจอ ”
ที่มา : โรงเรียนเซนคาเบรียล (หุนยนตฟอกอากาศ บําบัดน้าํ เสีย) ชวงชัน้ ที่ 4 สัมภาษณครู
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อยากใหเพื่อนที่ยังเปนหวงเรียนหนังสืออยางเดียว หันมาเลนหุนยนต
หุนยนตทําความสะอาดทอน้ําเปนหุนยนตที่เกิดจาก
แรงบันดาลใจในเรื่องสภาวะเรือนกระจกทีอ่ าจเกิดจากความ
สกปรกของทอระบายน้าํ “ผมเห็นวาเรื่องนี้ไมคอยมีใครคิดถึง
เปนเรื่องยากที่จะใหคนเขาไปทําความสะอาดในทอน้ํา ผมเลย
คิดสรางหุน ยนตนี้ขึ้น ผมอยากไดหนุ ยนตที่ทาํ อะไรแปลกกวา
คนอื่นดวย”
ทีมงานหลายคนซึ่งเปนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
กรุงเทพฯ และครูที่ปรึกษา ชวยกันคิดออกแบบหุนยนตบนฐาน
ของความเปนไปได ใครทําอะไรไดก็ชวยกันทํา แตสิ่งที่ทาํ ให
สรางหุน ยนตนี้ไดสําเร็จเกิดจากประสบการณการเรียนรู “ผมมองวาทีมงานเราทําได เพราะวาเรา
เรียนรูเรื่องนี้มานาน ผมเรียนรูมาตั้งแต ม.1 รุนพี่เขาสอนผม แลวโรงเรียนก็มีอุปกรณให จากนั้นก็
เริ่มลงมือทํา ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาหก็เสร็จ”
นอกจากประสบการณที่สง ผลถึงความสําเร็จในวิถีของการสรางหุนยนตแลว ทีมงานนีย้ ัง
อยากจะเชิญชวนใหเพื่อน ๆ หันมาสนใจหุนยนตอีกดวย “ผมอยากใหเพื่อนทีย่ ังเปนหวงเรื่องการ
เรียนเพียงอยางเดียว หันมาสนใจหุนยนต เพราะวาการเรียนหนังสือ อานหนังสือ ทองหนังสือเพียง
อยางเดียว ทําใหเราไมมีประสบการณชีวติ การเรียนรูเรื่องหุนยนตชว ยเพิ่มใหเราในสวนนี้ ซึง่ เปน
เรื่องทีห่ ายากมากกวาเนื้อหาในตํารา”
ที่มา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ
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พวกเราเปนผูบริโภคกันมานาน ... ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเปนผูผลิต เปนผูสรางเอง

ที่มา : โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ทีมงานหุน ยนตของโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอีกทีมงานหนึง่ ที่สง หุน ยนต
เขาประกวด ทั้งหุนยนตเก็บขยะที่เคลื่อนที่ไปในที่ตาง ๆ สามารถเลือกประเภทของขยะ และนํา
ขยะไปทิ้งได แรงบันดาลใจเกิดจากความตองการในการลดภาระคาใชจายในการจางคนมากําจัด
ขยะ ซึง่ เปนการสิ้นเปลืองทัง้ เวลา และเสีย่ งตอการเกิดโรคภัยตาง ๆ
เวลาเกือบเดือนที่ใชไปกับการไดหุนยนตสองตัว รวมทั้งมีความมั่นใจที่จะนําเขาสนามแขง
ในครั้งนี้ ในความคิดของทีมงานคิดวาไมใชการเสียเวลาเปลา “คุมนะ เพราะวาหุน ยนตที่สรางขึ้นมี
ความตอเนื่อง และความแนนอนในการทํางาน คือมันทํางานไดตอเนื่องไมหยุด ขึ้นอยูกับแบตเตอรี่
ถามีแบตมันก็ทํางานไปเรื่อย ๆ มีโอกาสชํารุดยากมาก เพราะวาอุปกรณเปนโลหะ ถาเราไมใชเก็บ
ขยะก็อาจเปลีย่ นเปนหุน ยนตลําเลียงวัสดุก็ได อีกอยางหนึง่ หุน ยนตทเี่ ราสรางเนนการนําชิน้ สวนที่
หางายไมตองลงทุนมากนัก”
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นอกจากความคุมคาในแงของการใชงานแลว ทีมงานกลุมนีย้ ังไดรับความคุมคาอืน่ อีก “หุน ยนตทํา
ใหเรานิสยั ดีขึ้น มีวนิ ัย ใจเย็นลง มีความอดทน รอคอยความสําเร็จได เราอดนอนไดเพื่อทํา
หุนยนต แลวก็ไมเลิกลมอะไรงาย ๆ ถาจะมองในแงกวาง พวกเราเปนผูบริโภคกันมานาน เชน
เลนเกมที่คนอืน่ เขาสรางไว แตเรามีผูผลิตนอย ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเปนผูผลิต เปนผูสรางเอง เรา
อยากไดอะไรเราก็สรางเอง ออกแบบเอง อยากไดอะไรก็สรางเองไดดั่งใจ แลวก็ไดความสามัคคี
ดวย”
“เราใชความแตกตางของแตละคนมาชวยกันทํางาน ผมถนัดเขียนโปรแกรม อีกคนถนัด
การออกแบบ ผูหญิงเขาถนัดเรื่องสวยงาม การ Present การเขียนเรียบเรียงเอกสาร พวกเรา
ความแตกตางของทุกคนมารวมกัน เอาความดีของแตละคนมารวมกัน แลวก็ทํางานดวยกัน”
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หุนยนตทําใหหนูไดมากรุงเทพฯ เปนครั้งแรก

ทีมงานหุน ยนตโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนาซึ่งเปนโรงเรียนในพืน้ ที่โครงการพัฒนาดอยตุง
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย ทัง้ ครูและนักเรียนลงจากดอยตุงมาดวยความภาคภูมิใจในหุน ยนตที่สราง
ขึ้น รวมทัง้ มัน่ ใจที่จะนําหุน ยนตมาใหเพือ่ น ๆ ชาวกรุงไดชื่นชมกัน หุนยนตเก็บขยะ หุน ยนตดับ
ไฟปาลวนเปนหุนยนตที่สรางจากแรงบันดาลใจที่จะพิทกั ษปาเขาและถิ่นที่อยูของเขาใหคงอยูไปอีก
นานเทานาน
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ที่มา : โรงเรียนบานขาแหยง จังหวัดเชียงราย
ดวยความใกลชิดกับธรรมชาติ ดังนั้นวัสดุที่
นํามาใชสรางหุนยนตสว นใหญจึงเปนวัสดุทองถิน่ ทีห่ าได
ใกลบานบนดอยตุง แววตาอันมุงมั่นและความจริงใจ
ตามประสาเด็ก ทีมงานนี้ใหขอมูลวา “หุน ยนตทาํ มา
จากของในบาน ของใกลบาน แลวนํามาประกอบกันให
เปนหุน ยนต หุนยนตตัวนี้มปี ญหาเรื่องโซที่ขาดบอย และยังไมไดเจาะรูไมไผ เพราะกลัววาถาเจาะ
มากแลวไมไผจะแตก แตถา ทําเปนหุนยนตจริง ๆ จะชวยทําใหนา้ํ สะอาดได ที่โรงเรียนหนูมีบอ
เลี้ยงปลา แลวน้าํ ในบอเลีย้ งปลามันจะเหม็น หนูก็เลยคิดวาจะใชเครื่องนี้ชวยใหนา้ํ มันดี ถาทําได
หนูคิดวาจะทําใหใหญขนึ้ แลวใชพลังงานแสงอาทิตยมาชวย แลวก็จะติดตั้งตัว Sensor เพราะวา
ถาหุน ยนตนี้ไปชนขอบบอก็จะไดเลี้ยวได”
นั่นเปนขอมูลหุนยนตที่ทมี งานนี้ยงั ใฝฝนจะพัฒนาตอยอดออกไป ซึ่งอาจตองขอความ
เมตตาเอื้ออาทรจากพี่ปานาอาอีกและผูใหญใจดีอีกหลายฝาย แตในอันดับแรกนั้นเขามีความหวัง
วา “หนูอยากใหเพื่อนๆ ที่โรงเรียนทําไดมาก อยากใหครูสอนทําหุน ยนตอีก เพราะหุนยนตนี้หนูได
พบเพื่อน พบครู และนักเรียนของโรงเรียนอื่น ๆ หนูเพิ่งไดเขากรุงเทพครั้งนี้เปนครั้งแรกดวย”
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ถารูอยางเดียว รูคนเดียว คิดคนเดียว ทําหุนยนตไมสําเร็จ

ที่มา : โรงเรียนโพธิ์แสนพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
หุนยนตตรวจจับสารเคมีที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ออกแบบใหหนุ ยนตสามารถ
เคลื่อนที่ไปในที่ตาง ๆ ดวยระบบตีนตะขาบ และระบบลอ สวนประกอบสําคัญจึงเปนมอเตอร
เฟอง ทีท่ ีมงานสรางโดยใชชิ้นสวนที่หาไดงาย “... ชิน้ สวนนีก้ ็เปนโซรถจักรยาน เฟองนี่ก็ไดมาจาก
เฟองของเครื่องเลนซีดี ลอนีก่ ็ไดมาจากรถของเลน เรามาประกอบกันเปนหุน ยนตที่เคลื่อนที่ดวย
มอเตอร ใชตีนตะขาบเดิน แลวก็มีลอชวยทําใหขามสิง่ กีดขวางได มีแขนกลจับสิ่งของได แลวก็ใช
แบตเตอรี่ 12 โวลต อุปกรณพวกนี้เราชวยกันหามาจากสิ่งของเหลือใช”
แนวคิดพืน้ ฐานมาจากประสบการณในวัยเด็ก “สมัยกอนผมก็เลนของเลนแบบนี้ พวกรถ
บังคับ ผมก็ถอดทุกชิ้นสวน ถอดแลวใสคืนไดบางไมไดบาง แลวก็ชอบรื้อคนสิ่งของ ตอนที่หนั มา
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สนใจหุน ยนตนี้ ผมใชเวลาเกือบป โดยการศึกษาขอมูลเนื้อหาตาง ๆ จากอินเตอรเน็ต แลวก็ลงมือ
ทํา ถาทําไมไดผมก็หาที่ปรึกษา ซึง่ อาจเปนครูบาง คนอื่น ๆ บาง แลวก็ลงมือหาเพื่อนรวมทีม”
การเลือกเพื่อนรวมทีมก็เปนองคประกอบสําคัญของการสรางหุนยนต “ผมเลือกคนที่ชอบ
ทํา เลือกคนทีร่ ูเรื่องตางกัน มาชวยกันทํา เพราะวารูอยางเดียว รูคนเดียว คิดคนเดียว ทํา
หุนยนตไมสาํ เร็จ แตไมจาํ เปนวาคนที่อยูในทีมเดียวกันจะตองคิดเหมือนกัน ถาคิดไมเหมือนกันก็
ไมเปนไร เราก็ลงมติกนั วาจะเลือกความคิดของใคร บางทีเราก็ลองทําตามความคิดของแตละคนดู
แลวก็ดูของจริงกันเลยวาทําแลวดีมั้ย ไมดีตรงไหน ปรับตรงไหน เราชวยกันปรับชวยกันแกไข”
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เวลาที่ผมใชไปกับการคิด แลวไดหุนยนตตัวนี้ หากแลกกับชีวิตคนได ก็คุมคาแลว

ที่มา : โรงเรียนกาญจนาภิเษก จังหวัดฉะเชิงเทรา
หนุมเดียวคนนี้เขาสูสนามแขงพรอมกับหุน ยนตตรวจจับสารเคมี ที่สรางจากแนวคิดวา
อยากสรางหุนยนตทเี่ ดินได มีขาแบบแมงมุมจึงตัง้ ชื่อหุน ยนตที่เกิดจากความคิดครั้งแรกวา Spider
แตตอมาความคิดเปลี่ยนไป ไดแนวคิดใหมวา การทําลอใหญ ๆ จะทําใหหนุ ยนตเคลื่อนที่
คลองแคลวขึ้นเพื่อใหตรวจจับสารพิษที่รวั่ ซึมออกมาในโรงงานกาซ
การสรางหุน ยนตนี้จงึ ตองใชวิธีหยิบยืมอุปกรณบาง หาจากของเลนเกาบาง “... บางชิน้
เชน แผงวงจรนี้มาจากรถบังคับของผม แผงโซลานี้ผมยืมพอมา ลอนีผ่ มก็ยืมมาจากโรงงานของ
พอ” เมื่อไดอุปกรณครบถวนจึงสรางเปนหุนยนตที่เคลือ่ นที่ไปเพื่อตรวจจับกาซ โดยใชอุปกรณนี้
แลวจะสงสัญญาณมาที่จอคอมพิวเตอรทาํ ใหเรารูว ามีกา ซพิษอยูที่ไหนบาง
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“ผมใชเวลาสวนใหญไปกับการเรียนรูเรื่องหุนยนต ซึง่ ผมคิดวามันคุมนะ เวลาที่ผมใชไปกับการคิด
หุนยนต แลวไดหุนยนตตัวนี้แลกกับชีวิตคนได ก็คุมคาแลว”
ความคิดที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยของผูคนสวนใหญของนักสรางหุนยนตนมี้ าจาก
ความชอบที่ปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก “ผมชอบดูสารคดี ชอบมาตั้งแตเด็ก ผมก็เลยนําแนวคิดเหลานัน้
มาสรางเปนหุน ยนต”
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูหุนยนต*

วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
กลุมสาระเพิ่มเติม ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
คําอธิบายรายวิชา
นักเรียนเรียนรูลักษณะทางกายภาพของไดโนเสาร สามารถจําแนกประเภทของไดโนเสาร
ชนิดตาง ๆ รางภาพโครงสรางของไดโนเสารที่ตนเองชอบ นักเรียนเรียนรูลักษะ และขอแตกตางกัน
ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับมังกร ตามความจินตนาการ ของชาวตะวันออก และ ชาวตะวันตก นักเรียน
เรียนรูลักษณะของชาง และสามารถของความแตกตางระหวางชางสายพันธุเอเชีย และ ชางสายพันธุ
*

คุณครูโสภณ ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สังกัดสํานักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต
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Africa ไดทั้งทางดานกายภาพ และ ลักษณะนิสัย นักเรียนเรียนรูลักษณะของเฮลิคอปเตอร ซึ่งเปน
ยานพาหนะทางอากาศ ซึ่งมีลักษณะเดนความแตกตางจากยานพาหนะทางอากาศอื่นๆ และ
สามารถอธิบายลักษณะพิเศษของเฮลิคอปเตอรได นักเรียนเรียนรูลักษณะ ขอแตกตางในการใช
ตาชั่งแตละชนิดในชีวิตประจําวัน เรียนรูการรักษาสภาพสมดุลของตาชั่งชนิดสองแขน
นักเรียนเรียนรูจักหอไอเฟล สัญลักษณที่สาํ คัญแหงหนึง่ ของฝรั่งเศส ทัง้ ทางดาน ประวัติ
ความเปนมา โครงสรางของหอนักเรียนเรียนรูจักรูปทรง ,ประวัติความเปนมา ,องคประกอบ และ
สถานที่ตั้งของพีระมิด ซึง่ ถือเปนสิ่งมหัศจรรยของโลกนักเรียนเรียนรูจักความเปนมา ลักษณะของรูป
ปนสฟริงค แหงอียิปต ซึง่ ถูกสรางขึ้นคูกับพีระมิด และสามารถนําอุปกรณของชุดหุน ยนต นักเรียน
เรียนรูจัก ลักษณะ หลักการทํางาน พลังงานที่ใช และเพลังงานที่ไดรบั รวมถึงประโยชน ที่ไดรับจาก
กังหันลมซึง่ เปนสัญลักษณของประเทศเนเธอรแลนดนักเรียนสามารถออกแบบหุนยนตที่สามารถทรง
ตัวอยูไดดวยขาทัง้ สองขางโดยที่ไมเอียงหรือลมโดยใหประสบการณจากบทเรียนที่ผา นมาเปนความรู
ในการออกแบบหุนยนตตามจินตนาการของนักเรียนพรอมทั้งสามารถเขียนบรรยายความสามารถ
แนวคิด ลักษณะพิเศษของหุนยนตที่ไดสรางขึ้น และสามารถนําอุปกรณของชุดหุน ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) , เพลา , ลอ ชนิดตางๆมาประกอบเปนหุนยนตได
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ตัวอยางการจัดทําหนวยการเรียนรู

กลุมสาระเพิ่มเติม การออกแบบ ประดิษฐ และ เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชั้นประถมศึกษา ปที่ 3
จํานวนหนวยการเรียนรู 40 หนวย
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง
หนวยการเรียนรู
หนวยที่ 1
หนวยที่ 2
หนวยที่ 3
หนวยที่ 4
หนวยที่ 5
หนวยที่ 6
หนวยที่ 7
หนวยที่ 8
หนวยที่ 9
หนวยที่ 10
รวมจํานวนชัว่ โมง
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ชื่อหนวยการเรียนรู
ไดโนเสาร
มังกร
ชาง
เฮลิคอปเตอร
ตาชั่งชนิดสองแขนแหงความยุติธรรม
หอไอเฟลแหงประเทศฝรั่งเศส
พีระมิด แหงอียิปต
สฟริงค แหงอียิปต
กังหันลม แหงเนเธอรแลนด
หุนยนตสองขา

เวลา(ชั่วโมง)
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 1 เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูเรื่อง ไดโนเสาร
สาระที่ 1 ไดโนเสาร
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูลักษณะทางกายภาพของไดโนเสาร สามารถจําแนกประเภทของไดโนเสารชนิดตาง ๆ
รางภาพโครงสรางของไดโนเสารที่ตนเองชอบ และสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอัน
ไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ชนิดตางๆมาประกอบเปนไดโนเสารตามที่ไดทํา
ภาพรางไว
สาระการเรียนรู
1. ไดโนเสารชนิดกินเนื้อเปนอาหาร และชนิดกินพืชเปนอาหาร
2. การประดิษฐหนุ โครงสรางของไดโนเสารโดยใช Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections)
ชนิดตางๆ

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทางกายภาพของไดโนเสาร สามารถจําแนกประเภทของไดโนเสารชนิด
ตาง ๆ
2. นักเรียนสามารถรางภาพซึ่งเกิดจากการเห็นภาพจริงของไดโนเสาร
3. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam , Plate, สลัก
(Connections) ชนิดตางๆมาประกอบเปนไดโนเสารตามที่ไดทําภาพรางไว
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4. นักเรียนสามารถแตงเรื่องตามความคิดสรางสรรคของตนเองเพื่อบรรยายชิน้ งานที่ไดสราง
ขึ้น
กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก ไดโนเสาร วาเปนสิง่ มีชีวิตที่ใชชีวติ บนโลกมากอนจะมีมนุษย โดยเปน
สัตวเลื้อยคลานขนาดใหญ มีดวยกันหลายประเภท แตในทีน่ ี้เราจะเรียนรูโดยแบงเปนสองประเภทคือ
ไดโนเสารชนิดกินเนื้อเปนอาหาร และ ไดโนเสารชนิดกินพืชเปนอาหาร โดยไดโนเสารทั้งสองชนิดนี้
อาศัยอยูรวมกันบนโลกเมื่อหลายรอยลานปมาแลว
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1

เรื่อง คนหาไดโนเสารจากสือ่ สารสนเทศ

ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพไดโนเสารจากเว็บไซต www.google.co.th โดยใหนกั เรียน
คนหาภาพไดโนเสารชนิดกินเนื้อเปนอาหาร และ กินพืชเปนอาหาร แลวใหนักเรียนบันทึกขอมูลชื่อ
ของไดโนเสารแตละประเภทไวในใบงานที่ 1 ตอนที่1
ครูนํารูปภาพ ไดโนเสารชนิดกินเนื้อเปนอาหาร และ กินพืชเปนอาหาร มาใหนกั เรียนดู
พรอมใหนักเรียนตอบวาภาพไดโนเสารที่ใหดูนนั้ เปนไดโนเสารพันธุใด และถูกจัดอยูในประเภทกิน
เนื้อ หรือ กินพืช เปนอาหาร
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบวา ไดโนเสารชนิดกินเนื้อเปนอาหาร และ กินพืช
เปนอาหาร ทีค่ รูไดนําภาพมาแสดงใหนนั้ นอกจากจะมีความแตกตางในดานลักษณะของอาหารที่
กินเขาไปแลวยังมีลกั ษณะใดที่แตกตางกันอีก และบันทึกลงในใบงานที่ 1 ตอนที่ 2
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กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูแนะนําใหนกั เรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานทีใ่ ชในการประดิษฐหุนยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ชนิดตางๆและสอนวิธีการเรียกอุปกรณเพื่อใหไดความ
เขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนกั เรียนเขียนชือ่ อุปกรณที่กําหนดใหลงในชองวาง ใหถกู ตอง
ลงใน
ใบงานที่ 1 ตอนที่ 3
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพไดโนเสารเพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพไดโนเสารทนี่ ักเรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม และ
เขียนชื่อพันธุของไดโนเสารไวดานลาง ลงในใบงานที่ 1 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางหุนไดโนเสารจาํ ลอง
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง หุน จําลองไดโนเสาร โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุดอุปกรณ
หุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 1 พรอมทั้งใหทกุ กลุมแตงเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับไดโนเสารที่ไดสรางขึ้นตามจินตนาการ แลว
สงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 1) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
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5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานของชุดหุนยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงานอุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงาน
ในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปนประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 1 ไดโนเสาร จากนัน้ ครูตรวจแบบฝกหัดพรอมกับเฉลย
คําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 1 ในแฟมผลงานนักเรียน
จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 1 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิน้ ที่ 1 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 1 ไดโนเสาร

การวัดผลประเมินผล
คุณภาพของผลงานทีน่ ักเรียนทํา
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เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น
ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได
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ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เวลา 4 ชัว่ โมง
แผนการเรียนรูเรื่อง มังกร
สาระที่ 1 มังกร
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูลักษะ และขอแตกตางกันตามคติความเชือ่ เกี่ยวกับมังกร ตามความจินตนาการ
ของชาวตะวันออก และ ชาวตะวันตก และสามารถนําอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ชนิดตางๆมาประกอบเปนมังกรตามที่ไดทําภาพรางไว
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะขอแตกตางกันของมังกรแบบตะวันตก และ มังกรฝงตะวันออก
2. การประดิษฐหุนโครงสรางของมังกรโดยใช Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ชนิด
ตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทางกายภาพของมังกร เรียนรูขอแตกตางของมังกรทางฝง
ตะวันออกและตะวันตก
2. นักเรียนสามารถรางภาพซึ่งเกิดจากการเห็นภาพวาดของมังกร
3. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam , Plate, สลัก
(Connections) ชนิดตางๆมาประกอบเปนมังกรตามที่ไดทําภาพรางไว
4. นักเรียนสามารถแตงเรื่องตามความคิดสรางสรรคของตนเองเพื่อบรรยายชิน้ งานที่ได
สรางขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก มังกร วาเปนสัตวในเทพนิยายซึ่งมีลักษณะแตกตางกันตามสภาพ
พื้นฐานความเปนอยูของแตละพื้นที่ ยกตัวอยางเชน มันกรของเทพนิยายทางฝงยุโรป จะเปนตัวแทน
แหงความชัว่ รายเปนสิ่งมีชีวติ สี่ขา ตัวใหญ มีปกบินได มีอาวุธคือสามารถพนไฟลํารายศัตรู สวน
มังกรทางฝงตะวันออก หรือจีน ก็เปนตัวแทนเทพทางดานดีมีลําตัวยาวมี ขาสี่ขาเชนกัน โดยสวนมาก
จะทําหนาที่เปนเทพปกปกษรักษาทองทะเลไมใหใครมาทําลาย โดยมังกรเปนสัตวในเทพนิยาย
เทานัน้ และไมมีตัวตนจริงในโลก แตมีผูไดนําคําวามังกรไปใชกับสัตวเลื้อยคลานขนาดใหญใน
ประเทศอินโดนีเซีย นัน่ คือ มังกรโคโมโด
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาตํานานมังกรจากสื่อสารสนเทศ
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพมังกรทั้งในเทพนิยายตะวันออก และ เพทนิยายตะวันตก
รวมทัง้ มังกรโคโมโด ในประเทศอินโดนีเซียจากเว็บไซต www.google.co.th แลวใหนักเรียนบรรยาย
ลักษะของมังกรแตละประเภทไวในใบงานที่ 2 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพ มังกรทัง้ ในเทพนิยายตะวันออก และ เพทนิยายตะวันตก รวมทั้งมังกรโคโมโด
ในประเทศอินโดนีเซีย มาใหนกั เรียนดูพรอมเลาตํานาน หรือนิทานที่มมี ังกรเปนสวนรวมในการ
ดําเนินเรื่อง ใหนกั เรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบวา มังกรทัง้ ในเทพนิยายตะวันออก และ เพท
นิยายตะวันตก รวมทั้งมังกรโคโมโด ในประเทศอินโดนีเซียที่ครูไดนําภาพมาแสดงใหนั้น มีความ
แตกตางกันในดานใดบาง และบันทึกลงในใบงานที่ 2 ตอนที่ 2
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กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ชนิดตางๆและสอนวิธีการเรียกอุปกรณเพื่อใหไดความ
เขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนกั เรียนเขียนชือ่ อุปกรณที่กําหนดใหลงในชองวาง ใหถกู ตอง
ลงใน
ใบงานที่ 2 ตอนที่ 3
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพมังกรเพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพมังกรที่นกั เรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม และ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับมังกรที่ไดวาด ลงในใบงานที่ 2 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางหุนมังกรจําลอง
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง หุน มังกรจําลอง โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุดอุปกรณหุนยนต
อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 2 พรอมทั้งใหทกุ กลุมแตงเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับมังกรไดสรางขึ้นตามจินตนาการ
แลวสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 2) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
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อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 2 มังกร จากนั้น ครูตรวจแบบฝกหัดพรอมกับเฉลย
คําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 2 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป

สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 2 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิน้ ที่ 1 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 2 มังกร

เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น
ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
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ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน

ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 3 เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูเรื่อง ชาง
สาระที่ 3 ชาง
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูลักษณะของชาง และสามารถของความแตกตางระหวางชางสายพันธุเ อเชีย และ
ชางสายพันธุ Africa ไดทั้งทางดานกายภาพ และ ลักษณะนิสัย และสามารถนําอุปกรณของชุด
หุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) , เพลา ชนิดตางๆมาประกอบเปนชาง
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะขอแตกตางกันของชาง Africa และ ชางเอเชีย
2. การประดิษฐหุนโครงสรางของชางโดยใช Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) และ
เพลาชนิดตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทางกายภาพของชาง สามารถจําแนกประเภทของชาง
2. นักเรียนสามารถรางภาพซึ่งเกิดจากการเห็นภาพถายของชาง
3. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam , Plate, สลัก
(Connections) และ เพลา ชนิดตางๆมาประกอบเปนชางตามที่ไดทาํ ภาพรางไว
4. นักเรียนสามารถแตงเรื่องตามความคิดสรางสรรคของตนเองเพื่อบรรยายชิน้ งานที่ได
สรางขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก ชาง สัตวบกทีม่ ีขนาดใหญที่สุดในโลก มีสวนประกอบสําคัญ อัน
ไดแก มีฟน กรามที่ยนื่ ยาวออกมานอกศีรษะ ที่เรียกวา งา และมีจมูกทีย่ าวขนานกับขา ที่เรียกวา
งวง นอกจากนี้ชางยังเปนสัตวที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถฝกใชงานในลักษณะตางๆได โดยในโลก
ขณะนี้มีชางเหลืออยูเพียง 2 สายพันธุ อันไดแก ชางสายพันธุ Africa และชางสายพันธุเอเชีย โดย
บอกขอแตกตางระหวางชาง 2 สายพันธุใหกับนักเรียนไดทราบและจดบันทึก
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาตํานานชางจากสือ่ สารสนเทศ
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพชางทั้ง ชาง Africa และ ชางเอเชีย รวมทั้งชาง แมมมอธ ที่
เชื่อวา สูญพันธุไปจากโลกนีแ้ ลว จากเว็บไซต www.google.co.th แลวใหนักเรียนบรรยายลักษะ
ของชางแตละประเภทไวในใบงานที่ 3 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพ ชางทั้ง ชาง Africa และ ชางเอเชีย รวมทัง้ ชางแมมมอธ มาใหนักเรียนดูพรอม
อธิบายความแตกตางกันระหวาชางแตละสายพันธุท ั้งดานกายภาพและลักษณะนิสัย ใหนกั เรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบวา ชาง Africa และ ชางเอเชีย ที่ครูไดนําภาพ
มาแสดงและอธิบายใหนกั เรียนฟงนั้น มีความแตกตางกันในดานใดบาง และบันทึกลงในใบงานที่ 3
ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณเพือ่ ให
ไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กําหนดใหลงในชองวาง
ใหถูกตอง ลงใน
ใบงานที่ 3 ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพชางเพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพชางทีน่ ักเรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม และเขียน
บรรยายเกีย่ วกับชางที่ไดวาดลงใน ใบงานที่ 3 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางหุนชางจําลอง
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง หุน จําลองชาง โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุดอุปกรณหุนยนต อัน
ไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 3 พรอมทั้งใหทกุ กลุมแตงเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับชางที่ไดสรางขึ้นตามจินตนาการ
แลวสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 3) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
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6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 3 ชาง จากนัน้ ครูตรวจแบบฝกหัดพรอมกับเฉลย
คําตอบ ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 3 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 3 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิน้ ที่ 1 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 3 ชาง
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 4 เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูเรื่อง เฮลิคอปเตอร
สาระที่ 4 เฮลิคอปเตอร
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูลักษณะของเฮลิคอปเตอร ซึ่งเปนยานพาหนะทางอากาศ ซึ่งมีลกั ษณะเดนความ
แตกตางจากยานพาหนะทางอากาศอื่นๆ และสามารถอธิบายลักษณะพิเศษของเฮลิคอปเตอรได
และสามารถนําอุปกรณของชุดหุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) , เพลา
, ลอ ชนิดตางๆมาประกอบเปนเฮลิคอปเตอร
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะที่แตกตางกันของของเฮลิคอปเตอร และเครื่องบินใบพัดชนิดตางๆ
2. การประดิษฐหุนโครงสรางของเฮลิคอปเตอร โดยใช Brick , Beam , Plate, สลัก
(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทั่วไป และความแตกตางระหวางเฮลิคอปเตอร และยานพาหนะ
ทางอากาศชนิดตางๆ
2. นักเรียนสามารถรางภาพซึ่งเกิดจากการเห็นภาพถายของเฮลิคอปเตอร
3. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam , Plate, สลัก
(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆมาประกอบเปนเฮลิคอปเตอร ตามที่ไดทาํ ภาพ
รางไว
4. นักเรียนสามารถแตงเรื่องตามความคิดสรางสรรคของตนเองเพื่อบรรยายชิน้ งานที่ได
สรางขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก เฮลิคอปเตอร ยานพาหนะทางอากาศที่มีความสําคัญ และมีสวน
ชวยมนุษยในยามเกิดพิบัตภิ ัยทางธรรมชาติในรูปแบบตางๆ รวมทัง้ เปนยานพาหนะในการโปรย
สารเคมีเพื่อทําฝนเทียม ตามโครงการในพระราชดําริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เพื่อแกไข
ปญหาขาดน้ําในพืน้ ทีก่ ารเกษตร ใหกับนักเรียนไดทราบและจดบันทึก
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาโครงสรางเฮลิคอปเตอรจากสื่อสารสนเทศ
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพเฮลิคอปเตอรจากเว็บไซต www.google.co.th แลวให
นักเรียนบรรยายลักษะของเฮลิคอปเตอรไวในใบงานที่ 4 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพ เฮลิคอปเตอร และ เครื่องบินใบพัดชนิดตางๆ มาใหนักเรียนดูพรอมอธิบาย
ความแตกตางกันระหวาเฮลิคอปเตอร และ เครื่องบินใบพัดชนิดตางๆ ใหนักเรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบวา เฮลิคอปเตอร และ เครื่องบินใบพัดชนิด
ตางๆ
ทีค่ รูไดนําภาพมาแสดงและอธิบายใหนกั เรียนฟงนั้น มีความแตกตางกันในดานใดบาง
และบันทึกลงใน ใบงานที่ 4 ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณ
เพื่อใหไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กาํ หนดใหลงใน
ชองวาง ใหถกู ตอง ลงในใบงานที่ 4 ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพเฮลิคอปเตอรเพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพเฮลิคอปเตอรที่นักเรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม
สวยงาม และเขียนบรรยายเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอรที่ไดวาดลงใน ใบงานที่ 4 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางหุนเฮลิคอปเตอรจําลอง
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง หุน จําลองเฮลิคอปเตอร โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุดอุปกรณ
หุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 4 พรอมทั้งใหทกุ กลุมแตงเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับเฮลิคอปเตอร ไดสรางขึ้นตามจินตนาการ
แลวสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 4) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
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6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 4 เฮลิคอปเตอร และ เครื่องบินใบพัดชนิดตางๆ
จากนั้น ครูตรวจแบบฝกหัดพรอมกับเฉลยคําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 4 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 4 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิน้ ที่ 4 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 4 เฮลิคอปเตอร และ เครื่องบินใบพัดชนิดตางๆ
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 5 เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูเรื่อง ตาชั่งแหงความยุติธรรม
สาระที่ 5 ตาชั่งแหงคุณธรรม
ผลการเรียนรูคาดหวัง

นักเรียนเรียนรูลักษณะ ขอแตกตางในการใชตาชั่งแตละชนิดในชีวิตประจําวัน เรียนรูการรักษา
สภาพสมดุลของตาชั่งชนิดสองแขน และสามารถนําอุปกรณของชุดหุน ยนต อันไดแก Brick , Beam
, Plate, สลัก(Connections) , เพลา , ลอ ชนิดตางๆมาประกอบเปนตาชั่ง
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะของตาชั่งชนิดสองแขน และตาชั่งทีถ่ ูกนํามาใชในชีวิตประจําวัน
2. การประดิษฐหุนโครงสรางของตาชัง่ ชนิดสองแขนโดยใช Brick , Beam , Plate, สลัก
(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทั่วไปของตาชั่งชนิดสองแขน และนักเรียนสามารถรางภาพซึ่งเกิดจาก
การเห็น
ภาพถายของตาชั่งชนิดสองแขน
2. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam , Plate, สลัก
(Connections)
ลอ และ เพลา ชนิดตางๆมาประกอบเปนตาชัง่ ชนิดสองแขน ตามที่ไดทําภาพรางไว
3. นักเรียนสามารถแตงเรื่องตามความคิดสรางสรรคของตนเองเพื่อบรรยายชิน้ งานที่ไดสราง
ขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก ตาชัง่ ชนิดสองแขนซึ่ง เปนสัญลักษณแทนความยุติธรรม เพราะ ตอง
มีสิ่งของที่มีนา้ํ หนักเทากันวางลงบนแขนทั้ง 2 ขางของตาชั่งเทานั้นจึงจะทําใหตาชัง่ มีสมดุลอยูได
และแนะนําใหนักเรียนรูจักตาชั่งชนิดตางๆที่ใชในชีวิตประจําวัน และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาชัง่
สองแขน เชน นอกจากจะเปนสัญลักษณแสดงแทนความยุติธรรมแลวยังเปนสัญลักษณของ
กระทรวงยุติธรรมของประเทศไทย รวมถึงใชเปนสัญลักษณแทนกลุม ดวงดาว ของราศีตุลย ในจักราศี
ใหกับนักเรียนไดทราบ และจดบันทึก
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาลักษณะของตาชัง่ ชนิดสองแขนจากสื่อสารสนเทศ
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพตาชัง่ ชนิดสองแขนจากเว็บไซต www.google.co.th แลวให
นักเรียนบรรยายลักษะของตาชั่งชนิดสองแขนไวในใบงานที่ 5 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพตาชั่งชนิดสองแขนและ ตาชัง่ ชนิดตางๆทีถ่ กู ใชในชีวิตประจําวัน มาใหนักเรียน
ดูพรอมอธิบายความแตกตางกันในการใชงานระหวางตาชั่งชนิดสองแขนและ ตาชัง่ ชนิดตางๆทีถ่ กู ใช
ในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบวา ตาชั่งชนิดสองแขนและ ตาชัง่ ชนิดตางๆทีถ่ ูก
ใชในชีวิตประจําวัน ที่ครูไดนําภาพมาแสดงและอธิบายใหนักเรียนฟงนั้น มีความแตกตางกันในดาน
ใดบาง และบันทึกลงใน ใบงานที่ 5 ตอนที่ 2
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กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณ
เพื่อใหไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กาํ หนดใหลงใน
ชองวาง ใหถกู ตอง ลงใน ใบงานที่ 5 ตอนที่ 3
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพตาชั่งชนิดสองแขน เพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพตาชั่งชนิดสองแขน ที่นกั เรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีให
สวยงาม สวยงาม และเขียนบรรยายเกีย่ วกับตาชั่งชนิดสองแขนที่ไดวาดลงใน ลงในใบงานที่ 5 ตอน
ที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางหุนตาชั่งชนิดสองแขน จําลอง
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง หุน จําลองตาชัง่ ชนิดสองแขน โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุด
อุปกรณหุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 5 พรอมทั้งใหทกุ กลุมแตงเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับตาชั่งชนิดสองแขน ไดสรางขึน้ ตาม
จินตนาการ แลวสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 5) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
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5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 5 ตาชั่งชนิดสองแขน และ เครื่องชั่งชนิดตางๆ
จากนั้น ครูตรวจแบบฝกหัดพรอมกับเฉลยคําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 5 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 5 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการณทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิน้ ที่ 5 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 5 ตาชั่งชนิดสองแขน และ เครื่องชัง่ ชนิดตางๆ
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
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ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน

ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได
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ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 6 เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูเรื่อง หอไอเฟล สัญลักษณแหงฝรัง่ เศส
สาระที่ 6 หอไอเฟล สัญลักษณแหงฝรั่งเศส
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูจักหอไอเฟล สัญลักษณที่สาํ คัญแหงหนึง่ ของฝรั่งเศส ทัง้ ทางดาน ประวัติความ
เปนมา โครงสรางของหอ และสามารถนําอุปกรณของชุดหุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate,
สลัก(Connections) , เพลา , ลอ ชนิดตางๆมาประกอบเปนหอไอเฟลจําลอง
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะของหอไอเฟล
2. การประดิษฐโครงสรางของหอไอเฟลโดยใช Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ
และ เพลา ชนิดตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทั่วไปของหอไอเฟล นักเรียนสามารถรางภาพซึ่งเกิดจากการเห็น
ภาพถายของหอไอเฟล
2. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam , Plate, สลัก
(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆมาประกอบเปนหอไอเฟล ตามที่ไดทาํ ภาพรางไว
3 .นักเรียนสามารถนําประวัติของหอไอเฟลในดานตางๆที่ทาํ การคนความาบรรยายชิ้นงานที่
ไดสรางขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก หอไอเฟล หอคอยโครงสรางเหล็ก ทีC่ hamp de Mars บริเวณแมน้ํา
แซน ในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส สถานที่และสัญลักษณที่สําคัญแหงหนึง่ ของฝรัง่ เศส กอสรางใน
ป พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) โดย กุสตาฟ ไอเฟล ผูออกแบบคนเดียวกับเทพีเสรีภาพ เพื่อเปน
สัญลักษณการจัดงานแสดงสินคาโลกในป 1889 (พ.ศ. 2413) ฉลองครบรอบ 100 ปแหงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม หอไอเฟลทําขึน้ จากโลหะ 15,000 ชิ้น หนักถึง 7,000 ตัน ยึดตอดวยนอต 3,500,000
ตัว สีทาทัง้ หมด 35 ตัน สูง 1,050 ฟุต สิน้ เงินคากอสราง 7,799,401 ฟรังก นับเปนหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคใหม
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาประวัติความเปนมาของหอไอเฟล
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพหอไอเฟลจากเว็บไซต www.google.co.th แลวใหนกั เรียน
บรรยายลักษะของหอไอเฟลไวในใบงานที่ 6 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพหอไอเฟล มาใหนักเรียนดูพรอมอธิบายลักษณะโครงสรางของหอคอยยักษซงึ่
เปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศส ใหนักเรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหลักษณะโครงสรางหลังจากที่ครูอธิบายลักษณะคราวๆของหอไอ
เฟลแลว ลองใหนกั เรียนออกความเห็นเกี่ยวกับการสรางหอไอเฟลจําลองในรูปแบบสองมิติดวยชุด
อุปกรณหุนยนต และบันทึกลงใน ใบงานที่ 6 ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณ
เพื่อใหไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กาํ หนดใหลงใน
ชองวาง ใหถกู ตอง ลงใน ใบงานที่ 6 ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพหอไอเฟล เพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพหอไอเฟล ที่นกั เรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับประวัติของหอไอเฟลที่ไดคนหาไวในดานตางๆที่ไดวาดลงใน ลงในใบงาน
ที่ 6 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางหอไอเฟล จําลองแบบสองมิติ
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง หอไอเฟลจําลอง โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุดอุปกรณหุนยนต
อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 6 พรอมทั้งใหทกุ กลุมแตงเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับสิ่งกอสรางตามจินตนาการที่ตองการสราง
เพื่อเปนสัญลักษณของจังหวัดภูเก็ตพรอมบรรยาย แลวสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 6) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
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6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 6 หอไอเฟล จากนั้นครูตรวจแบบฝกหัดพรอมกับเฉลย
คําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 6 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 6 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการณทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิ้นที่ 6 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 6 หอไอเฟล
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม
วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชัน้ ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 7 เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูเรื่อง พีระมิด แหงอียปิ ต
สาระที่ 7 พีระมิด แหงอียิปต
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูจักรูปทรง ,ประวัติความเปนมา ,องคประกอบ และ สถานที่ตั้งของพีระมิด ซึ่งถือ
เปนสิ่งมหัศจรรยของโลก และสามารถนําอุปกรณของชุดหุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate,
สลัก(Connections) , เพลา , ลอ ชนิดตางๆมาประกอบเปนชาง
สาระการเรียนรู
1. รูปทรง ,ประวัติความเปนมา ,องคประกอบ และ สถานที่ตั้งของพีระมิด
2. การประดิษฐโครงสรางของพีระมิดโดยใช Brick, Plate, ชนิดตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทั่วไปของพีระมิด นักเรียนสามารถรางภาพซึง่ เกิดจากการเห็น
ภาพถายของพีระมิดในประเทศอียิปต
2. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick, Plate, ชนิดตางๆ มา
ประกอบเปนพีระมิด ตามทีไ่ ดทําภาพรางไว
3. นักเรียนเรียนรูประวัติของพีระมิดในดานตางๆที่ทาํ การคนความาบรรยายชิน้ งานทีไ่ ดสรางขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก รูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัว ฐานเปนรูปสี่เหลีย่ มจตุรัส
ประกอบดวยดานสามเหลีย่ ม 4 ดานยอดสามเหลี่ยมแตละดานเอียงเขาบรรจบกันเปนยอดแหลม
ฐานทั้ง 4 ดานและฐานลางสุดของพีระมิดกอขึ้นบนชัน้ หินแข็งซึ่งอยูลึกลงไปใตชั้นทรายเพื่อปองกัน
ปญหาการทรุดตัวของชั้นทรายซึง่ จะมีผลกับความคงทนแข็งแรงของโครงสรางพีระมิด สิ่งทีน่ า สังเกต
อยางหนึ่งคือดานทั้ง 4 ของพีระมิดหันออกในแนวทิศ เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก ถูกตองแมนยํา
ตามทิศจริง
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาประวัติความเปนมาของพีระมิด
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพพีระมิดจากเว็บไซต www.google.co.th แลวใหนกั เรียน
บรรยายลักษะของพีระมิดไวในใบงานที่ 7 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพพีระมิด มาใหนักเรียนดูพรอมอธิบายลักษณะโครงสรางของพีระมิดซึง่ เปน
สัญลักษณของประเทศอียิปต และสิ่งมหัศจรรยของโลก ใหนักเรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหลักษณะโครงสรางหลังจากที่ครูอธิบายลักษณะคราวๆของ
พีระมิดแลว ลองใหนักเรียนออกความเห็นเกี่ยวกับการสรางพีระมิดจําลองในรูปแบบสองมิติดวยชุด
อุปกรณหุนยนต และบันทึกลงใน ใบงานที่ 7 ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณ
เพื่อใหไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กาํ หนดใหลงใน
ชองวาง ใหถกู ตอง ลงใน ใบงานที่ 7 ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพพีระมิด เพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพพีระมิด ทีน่ ักเรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับประวัติของพีระมิดที่ไดคนหาไวในดานตางๆ ลงในใบงานที่ 7 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางพีระมิด จําลองแบบสามมิติ
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง พีระมิด โดยใชอปุ กรณพื้นฐานของชุดอุปกรณหุนยนต
อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 7 พรอมทั้งใหทกุ กลุมนําเสนอเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับ สิง่ กอสรางภายในทองถิ่นที่ถือวาเปน
สัญลักษณของทองถิน่ ของตนเองพรอมบรรยาย และสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 7) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
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6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 7 พีระมิดแหงอียปิ ต จากนัน้ ครูตรวจแบบฝกหัด
พรอมกับเฉลยคําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 7 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 7 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการณทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิ้นที่ 7 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 7 พีระมิด แหงอียิปต

เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 8 เวลา 4 ชัว่ โมง
แผนการเรียนรูเรื่อง สฟริงค แหงอียปิ ต
สาระที่ 8 สฟริงค แหงอียิปต
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูจักความเปนมา ลักษณะของรูปปนสฟริงค แหงอียิปต ซึง่ ถูกสรางขึน้ คูกบั พีระมิด
และสามารถนําอุปกรณของชุดหุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) , เพลา
, ลอ ชนิดตางๆมาประกอบเปนสฟริงค
สาระการเรียนรู
1. ความเปนมา ลักษณะของรูปปนสฟริงค
2. การประดิษฐโครงสรางของสฟริงคโดยใช Brick, Beam, Plate, ชนิดตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทั่วไปของสฟริงค นักเรียนสามารถรางภาพซึง่ เกิดจากการเห็น
ภาพถายของสฟริงค
2. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam ,Plate, ชนิดตางๆ
มาประกอบ เปนสฟริงค ตามที่ไดทําภาพรางไว
3. นักเรียนเรียนรูประวัติของสฟริงคในดานตางๆทีท่ ําการคนความาบรรยายชิน้ งานที่ไดสรางขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก สฟริงค แหงอียิปต ซึ่งถือเปนเทพ ที่คอยปกปกษรักษาหลุมศพ
แหงฟาโรห ซึง่ บรรจุอยูภายในพีระมิดอันยิง่ ใหญ มีลักษณะหัวเปนคนตัวเปนสิงโตซึง่ ถูกสรางขึ้น
รอบๆองคพีระมิดในอียิปต
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาประวัติความเปนมาของสฟริงค
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพสฟริงคจากเว็บไซต www.google.co.th แลวใหนกั เรียน
บรรยายลักษะของสฟริงคไวในใบงานที่ 8 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพสฟริงค มาใหนักเรียนดูพรอมอธิบายลักษณะโครงสรางของสฟริงคซงึ่ เปน
สัญลักษณของประเทศอียิปตเคียงคูกับพีระมิดซึ่งเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก ใหนักเรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหลักษณะโครงสรางหลังจากที่ครูอธิบายลักษณะคราวๆของสฟ
ริงคแลว ลองใหนกั เรียนออกความเห็นเกี่ยวกับการสรางสฟริงคจําลองในรูปแบบสามมิติดวยชุด
อุปกรณหุนยนต และบันทึกลงใน ใบงานที่ 8 ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณ
เพื่อใหไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กาํ หนดใหลงใน
ชองวาง ใหถกู ตอง ลงใน
ใบงานที่ 8 ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพสฟริงค เพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพสฟริงค ทีน่ ักเรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับทีม่ าของสฟริงคที่ไดคนหาไวในดานตางๆ ลงในใบงานที่ 8 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางสฟริงค จําลองแบบสามมิติ
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง สฟริงค โดยใชอปุ กรณพื้นฐานของชุดอุปกรณหุนยนต
อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 8 พรอมทั้งใหทกุ กลุมนําเสนอเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับตํานานในทองถิน่ ทีถ่ ือวาเปนเลากันมา
รุนตอรุนของจังหวัดภูเก็ต แลวสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 8) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
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6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 8 สฟริงคแหงอียปิ ต จากนัน้ ครูตรวจแบบฝกหัดพรอม
กับเฉลยคําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 8 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 8 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการณทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิ้นที่ 8 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 8 สฟริงคแหงอียิปต
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 9 เวลา 4 ชัว่ โมง
แผนการเรียนรูเรื่อง กังหันลม แหง เนเธอรแลนด
สาระที่ 9 กังหันลม แหง เนเธอรแลนด
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนเรียนรูจัก ลักษณะ หลักการทํางาน พลังงานที่ใช และเพลังงานที่ไดรับ รวมถึงประโยชน
ที่ไดรับจาก กังหันลมซึง่ เปนสัญลักษณของประเทศเนเธอรแลนด และสามารถนําอุปกรณของชุด
หุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆมา
ประกอบเปนกังหันลม
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะ หลักการทํางาน พลังงานที่ใช และเพลังงานที่ไดรับ รวมถึงประโยชน ที่ไดรับจาก
กังหันลม
2. การประดิษฐโครงสรางของกังหันลมโดยใช Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ
และ เพลา ชนิดตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนเรียนรูลักษณะทั่วไปของ กังหันลม นักเรียนสามารถรางภาพซึ่งเกิดจากการเห็น
ภาพถายของกังหันลม
2. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก
(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆมาประกอบ เปน กังหันลม ตามที่ไดทาํ ภาพรางไว
3. นักเรียนเรียนรูลักษณะการทํางานของกังหันลมในดานตางๆทีท่ ําการคนความาบรรยาย
ชิ้นงานที่ไดสรางขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนรูจัก กังหันลมซึง่ เปนสัญลักษณของประเทศเนเธอรแลนด โดยกังหันลม
เปนอุปกรณ ทีท่ ําหนาที่รับพลังงานลมจากธรรมชาติแลวแปลงเปนพลังงานกล หรือพลังงานไฟฟา
โดยในประเทศเนเธอรแลนดนั้นมีการใชกงั หันลมเพื่อเปลี่ยนพลังงานลมจากธรรมชาติใหเปน
พลังงานกลทีช่ วยในการขับเคลื่อนรหัสวิดน้ําเพื่อใชภายในสวนของเกษตรกร
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง หลักการทํางานของกังหันลม
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพกังหันลมจากเว็บไซต www.google.co.th แลวใหนกั เรียน
บรรยายลักษะของกังหันลมไวในใบงานที่ 9 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพกังหันลม มาใหนกั เรียนดูพรอมอธิบายลักษณะโครงสรางของกังหันลมซึ่งเปน
สัญลักษณของประเทศเนเธอรแลนด ใหนกั เรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหลักษณะโครงสรางหลังจากที่ครูอธิบายลักษณะคราวๆของ
กังหันลมแลว ลองใหนักเรียนออกความเห็นเกีย่ วกับการสรางกังหันลมจําลองในรูปแบบสามมิติดวย
ชุดอุปกรณหุนยนต และบันทึกลงใน ใบงานที่ 9 ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณ
เพื่อใหไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กาํ หนดใหลงใน
ชองวาง ใหถกู ตอง ลงใน
ใบงานที่ 9 ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่ 3 เรื่อง รางภาพกังหันลม เพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพกังหันลมทีน่ ักเรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับประวัติของกังหันลมที่ไดคนหาไวในดานตางๆ ลงในใบงานที่ 9 ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางกังหันลม จําลอง
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง กังหันลม โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุดอุปกรณหุนยนต
อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 9 พรอมทั้งใหทกุ กลุมนําเสนอเรื่องสั้นๆเกีย่ วกับการนําพลังงานจากธรรมชาติจาก
ทองถิน่ มาใชใหเกิดประโยชนในทองถิ่นของตนเองของจังหวัดภูเก็ตพรอมบรรยาย แลวสงตัวแทนมา
บรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 9) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
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6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 9 กังหันลมแหงเนเธอรแลนด จากนัน้ ครูตรวจ
แบบฝกหัดพรอมกับเฉลยคําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 9 ในแฟมผลงาน
นักเรียน จากนั้น ครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 9 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการณทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิ้นที่ 9 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 9 กังหันลม แหง เนเธอรแลนด
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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แผนการจัดการเรียนรู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
กลุมสาระเพิม่ เติม วิชา การออกแบบ ประดิษฐ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
หนวยการเรียนรูที่ 10 เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูเรื่อง หุน ยนตสองขา
สาระที่ 10 หุนยนตสองขา
ผลการเรียนรูคาดหวัง
นักเรียนสามารถออกแบบหุน ยนตที่สามารถทรงตัวอยูไดดวยขาทัง้ สองขางโดยที่ไมเอียงหรือลม
โดยใหประสบการณจากบทเรียนที่ผา นมาเปนความรูในการออกแบบหุนยนตตามจินตนาการของ
นักเรียนพรอมทั้งสามารถเขียนบรรยายความสามารถ แนวคิด ลักษณะพิเศษของหุน ยนตที่ไดสราง
ขึ้น และสามารถนําอุปกรณของชุดหุนยนต อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ,
เพลา , ลอ ชนิดตางๆมาประกอบเปนหุนยนต
สาระการเรียนรู
1. ออกแบบหุนยนตสองขา ตามจินตนาการและประสบการณของนักเรียน
2. การประดิษฐโครงสรางของหุนยนตโดยใช Brick, Beam, Plate, สลัก (Connections)ชนิด
ตางๆ
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนออกแบบหุนยนตสองขาได นักเรียนสามารถรางภาพตามจินตนาการของตนเองได
2. นักเรียนสามารถใชอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนตอันไดแก Brick ,Beam ,Plate, ชนิดตางๆ
มาประกอบ เปนหุน ยนตตามที่ไดทําภาพรางไว
3. นักเรียนสามารถเขียนบรรยายความสามารถ แนวคิด ลักษณะพิเศษของหุน ยนตที่ไดสราง
ขึ้น
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กระบวนการ
มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเกริ่นนํา
แนะนําใหนักเรียนออกแบบหุนยนตที่สามารถทรงตัวอยูไ ดดวยขาทัง้ สองขางโดยที่ไมเอียง
หรือลมโดยใหประสบการณจากบทเรียนทีผ่ านมาเปนความรูในการออกแบบหุนยนตตามจินตนาการ
ของนักเรียนพรอมทั้งสามารถเขียนบรรยายความสามารถ แนวคิด ลักษณะพิเศษของหุน ยนตที่ได
สรางขึ้น
2. ขั้นประสบการณ
ใหนักเรียนแบงออกเปนกลุมๆละ 5 คน ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดประสบการณตรง ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง คนหาตนแบบหุน ยนตสองขา
ครูแนะนําใหนกั เรียนคนหาภาพ ASIMO จากเว็บไซต www.google.co.th แลวใหนกั เรียน
บรรยายลักษณะ ของหุน ยนตสองขาทั้งลักษะที่อยูนงิ่ และการเคลื่อนไหวทีเ่ ลียนแบบการเคลื่อนที่
ของมนุษย ไวใน ใบงานที่ 10 ตอนที่ 1
ครูนํารูปภาพหุนยนตจากภาพยนตรเรื่อง Matrix Reloaded มาใหนกั เรียนดูพรอมอธิบาย
ลักษณะโครงสรางหุน ยนตสองขาอีกชนิดที่อยูใน ภาพยนตร ใหนักเรียนฟง
ใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหลักษณะโครงสรางหลังจากที่ครูอธิบายลักษณะคราวๆหุนยนต
แลว ลองใหนกั เรียนออกความเห็นเกี่ยวกับการสรางหุน ยนตจําลองในรูปแบบสามมิติดวยชุด
อุปกรณหุนยนต และบันทึกลงใน ใบงานที่ 10 ตอนที่ 2
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชิน้ สวนพื้นฐานของอุปกรณหุนยนต
ครูทบทวนใหนักเรียนรูจักอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการประดิษฐหนุ ยนต อันไดแก
Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลา ชนิดตางๆและสอนวิธกี ารเรียกอุปกรณ
เพื่อใหไดความเขาใจที่ตรงกันในการเรียนการสอน ใหนักเรียนเขียนชื่ออุปกรณที่กาํ หนดใหลงใน
ชองวาง ใหถกู ตอง ลงใน
ใบงานที่ 10 ตอนที่ 3
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กิจกรรมที่ 3 เรื่องราง ภาพหุนยนต เพื่อเปนแบบในการประดิษฐโครงสราง
ครูใหนักเรียนวาดภาพหุน ยนต ทีน่ ักเรียนชอบและประทับใจพรอมระบายสีใหสวยงาม
และเขียนบรรยายความสามารถ แนวคิด ลักษณะพิเศษของหุนยนตทไี่ ดสรางขึ้น ลงในใบงานที่ 10
ตอนที่ 4
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ใชอุปกรณหุนยนตพนื้ ฐานสรางหุนยนต
ครูแนะนําใหนกั เรียนสราง หุน ยนต โดยใชอุปกรณพื้นฐานของชุดอุปกรณหุนยนต
อันไดแก Brick , Beam , Plate, สลัก(Connections) ลอ และ เพลาชนิดตางๆ
3. ขั้นสะทอนความคิด
ใหนักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมารายงานผลการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 และนําเสนอ
ผลงานชิ้นที่ 10 พรอมทัง้ ใหทุกกลุม นําเสนอเรื่องสัน้ ๆเกี่ยวกับหุน ยนตจําลองที่ไดประดิษฐขึ้น
แลวสงตัวแทนมาบรรยายหนาหองใหเพื่อนๆฟง
4. ขั้นทฤษฎี
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทํา กิจกรรมที่ 1 - 4 (ผลงานชิ้นที่ 10) พรอม
แนะนําขั้นตอนในการสรางชิ้นงานจากอุปกรณพื้นฐานของชุดหุนยนต ถานักเรียนรายงานผลการทํา
กิจกรรมในขั้นสะทอนความคิดไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ ใหครูเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
5. ขั้นนําไปใช
กิจกรรมที่ 5 อภิปราย
ใหนักเรียนอภิปรายกลุมวา เขาใจวิธกี ารหรือขั้นตอนในการสรางชิน้ งานจากอุปกรณ
พื้นฐานและอุปกรณอื่นๆที่ไดนํามาใชเพิม่ ขึ้นของชุดหุน ยนตหรือไม และมีการสังเกตการใชงาน
อุปกรณพื้นฐานแตละชนิดวามีการใชงานในลักษณะใดเพื่อใหโครงสรางแข็งแรง และจดจําเปน
ประสบการณในการทํากิจกรรมตอไป
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6. ขั้นสรุป
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจําบทที่ 10 หุนยนตสองขา จากนัน้ ครูตรวจแบบฝกหัดพรอม
กับเฉลยคําตอบ
ใหนักเรียนอภิปรายและซักถามเพิม่ เติม แลวเก็บผลงานชิ้นที่ 10 ในแฟมผลงานนักเรียน
จากนั้นครูนัดหมายการเรียนครั้งตอไป
สื่อการเรียนรู
ใบผลงานชิ้นที่ 10 และ ชุดอุปกรณหุนยนต
การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริง
2. สังเกตการณทํากิจกรรมของนักเรียน
3. ฟงรายงานผลการทํากิจกรรมของนักเรียน
4. ตรวจผลงานชิ้นที่ 9 ในแฟมผลงานนักเรียน
5. ตรวจแบบฝกหัดประจําบทที่ 9 หุนยนตสองขา
เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ใชประเมินผลงานนักเรียนทุกชิ้น ใหครูตรวจผลงานของนักเรียน โดยจัดระดับคุณภาพเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑตอไปนี้
ระดับ 3 (ดี) ไดคะแนน 7 - 10 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม ทุก
ขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนสมบูรณตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบชัดเจน ถูกตองตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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ระดับ 2 (พอใช) ไดคะแนน 4 - 6 คะแนน
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได แตไมครบทุกขั้นตอน
นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดตามขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปนกลุม แต
ไมครบทุกขั้นตอน
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองสมบูรณพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานของนักเรียนมีภาพประกอบถูกตองพอสมควรตามจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนไดถูกตองพอสมควร
ระดับ 1 (ตองแกไข) ไดคะแนน 1 - 3 คะแนน
นักเรียนไมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาได
นักเรียนไมสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ได
ผลงานมีขอมูลที่ถูกตองเปนสวนนอย ไมสอดคลองกับจุดประสงคของกิจกรรม
ผลงานไมมีภาพประกอบ หรือมีภาพประกอบแตไมตรงกับจุดประสงคของกิจกรรม
นักเรียนไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชัน้ เรียนได

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………ผูตรวจ
(…………………………………………..)
บันทึกผลหลังสอน
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ปญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………..ผูสอน
(…………………………………………………)
วันที…
่ …เดือน……………….พ.ศ……...
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