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ค าน า 
 
 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา รหัสวิชา ง20242 วิชา IPST-Microbox ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เล่มนี้ ข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ และการฝึกทักษะกระบวนการคิด พร้อมทั้งเป็นคนดีของสังคม มีสมาธิจิตทางปัญญา มีจิต
สาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง และเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง/สาระการเรียนรู้-สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และบันทึกผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการตามความเหมาะสมเนื้อหาสาระ ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกิจกรรมการเรียนรู้  ฝึก
กระบวนการคิด การจัดการและน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ท าให้อาชีพครูของข้าพเจ้าพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 
 
        

(นายณัฐพล  บัวอุไร) 
             ข้าราชการครู 

             วันที่ ......../......../.......... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ค าช้ีแจง 
 
 แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นส่วนหนึ่ง จากชุดฝึกอบรมการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา IPST-Microbox และทราบถึงลักษณะของหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานเป็นหลัก และพัฒนา
หลักสูตรด้วยตนเองให้เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น จัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนตามแบบการสอนการใช้
เทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน และการวัดผลประเมินผลรวม เพ่ือให้ทราบผลการ
เรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และผู้ที่สนใจการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
       (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
               ข้าราชการครู 
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ท ำไมต้องเรียนกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

 

เรียนรู้อะไรในกำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี

 

   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียน  มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง     
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข   

 
 

  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   

  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปฏิบัติจริง
จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง 

 กำรออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ เครื่องใช้  วิธีการ  
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กำรอำชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
 

 
 



 
 

 
 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 

 
 

 

  

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่ งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ดังนี้ 

 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 



 
 

 
 

สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู ้

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
1.  รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ...................ยังได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของโรงเรียนอีก  .....  ข้อ   คือ   
 

 
 

 
 
สำระท่ี 1   กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
 มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
สำระท่ี  2   กำรออกแบบและเทคโนโลยี   

มำตรฐำน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

 
สำระท่ี 3   เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
             มำตรฐำน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  



 
 

 
 

สำระท่ี  4  กำรอำชีพ   
มำตรฐำน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
 

คุณภำพผู้เรียน   
 

 
จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 

    เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ  
การท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู้ 
ท างานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสร้างและพัฒนา สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน  
วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม   
สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

     เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น าเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน 

    เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือก และใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  มี
ประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ  และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ผลกำรเรียนรู ้
รหัสวิชำ ง20242 ชื่อวิชำ IPST-Microbox 

 
1. เข้าใจการท างานของกล่องสมองกล IPST-Microbox 
2. ประกอบหุ่นยนต์และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายความหมายของค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD ได ้
4. เขียนค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD ตามข้อก าหนดได้ 
5. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ ได้ 
6. เขียนค าสั่งควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อตามข้อก าหนดได้ 
7. อธิบายความหมายของค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ได้ 
8. เขียนค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ตามข้อก าหนดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
แบบบันทึกกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รำยวิชำ IPST-Microbox 
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ผลกำรเรียนรู้ ผู้เรียนรู้อะไร/ท ำอะไร 
น ำไปสู่ 

สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. เข้าใจการท างาน
ของกล่องสมองกล 
IPST-Microbox 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การท างานของกล่อง
สมองกล IPST-Microbox 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     อธิบายการท างานของ
กล่องสมองกล IPST-
Microbox 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

2. ประกอบหุ่นยนต์
และเชื่อมต่อกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การประกอบหุ่นยนต์และ
การเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     ประกอบหุ่นยนต์และ
เชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

3. อธิบาย
ความหมายของค าสั่ง
จัดการหน้าจอ LCD 
ได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     ความหมายของค าสั่ง
จัดการหน้าจอ LCD 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     อธิบายความหมายของ
ค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

4. เขียนค าสั่งจัดการ
หน้าจอ LCD ตาม
ข้อก าหนดได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     ค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     เขียนค าสั่งจัดการหน้าจอ 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 



 
 

 
 

ผลกำรเรียนรู้ ผู้เรียนรู้อะไร/ท ำอะไร 
น ำไปสู่ 

สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียน 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

LCD ตามข้อก าหนด - ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

5. บอกหน้าที่ของ
อุปกรณ์เชื่อมต่อชนิด
ต่างๆ ได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     หน้าที่ของอุปกรณ์
เชื่อมต่อชนิดต่างๆ 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     บอกหน้าที่ของอุปกรณ์
เชื่อมต่อชนิดต่างๆ 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

6. เขียนค าสั่ง
ควบคุมอุปกรณ์
เชื่อมต่อตาม
ข้อก าหนดได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     ค าสั่งควบคุมอุปกรณ์
เชื่อมต่อ 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     เขียนค าสั่งควบคุม
อุปกรณ์เชื่อมต่อตาม
ข้อก าหนด 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

7. อธิบาย
ความหมายของค าสั่ง
ควบคุมหุ่นยนต์ได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     ความหมายของค าสั่ง
ควบคุมหุ่นยนต์ 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     อธิบายความหมายของ
ค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

8. เขียนค าสั่ง
ควบคุมหุ่นยนต์ตาม
ข้อก าหนดได้ 
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     ค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ 
ผู้เรียนท ำอะไรได้ 
     เขียนค าสั่งควบคุม
หุ่นยนต์ตามข้อก าหนด 

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

 
 



 
 

 
 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ง20242                              ชื่อรายวิชา IPST-Microbox  
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง                 จ านวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของกล่องสมองกล ความสามารถและจุดเด่นของ 
IPST-Microbox หน้าที่และค าสั่งจัดการกับหน้าจอ LCD อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้แก่ หลอด LED 
ล าโพง อุปกรณ์ตรวจจับแสงและการสะท้อน วงจรสวิตซ์ และค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เพ่ือน าไปพัฒนาชุด
สมองกลและหุ่นยนต์ให้สามารถท างานตามข้อก าหนด 
 โดยให้ผู้เรียนฝึกประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมจัดการกับหน้าจอ LCD อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่างๆ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ท างานตามข้อก าหนดโดยใช้ชุดสมองกล IPST-Microbox 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในการเรียน และมี
ความมุ่งมุ่นในการท างาน รู้จักท าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติ
ที่ดีต่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

1. เข้าใจการท างานของกล่องสมองกล IPST-Microbox 
2. ประกอบหุ่นยนต์และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายความหมายของค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD ได ้
4. เขียนค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD ตามข้อก าหนดได้ 
5. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ ได้ 
6. เขียนค าสั่งควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อตามข้อก าหนดได้ 
7. อธิบายความหมายของค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ได้ 
8. เขียนค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ตามข้อก าหนดได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยวิชำ IPST-Microbox 
รหัสวิชา ง20242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) เวลา 40 ชั่วโมง 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาค 80 : 20 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
ผลกำร
เรียนรู้ 

สำระส ำคัญ 
เวลำ 

(ชั่วโมง) 
น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

1 กล่องสมองกล IPST-
Microbox เบื้องต้น 
 
 

ข้อที่ 1,2 - สมองกลและหุ่นยนต์เบื้องต้น 
- IPST-Microbox 
- การประกอบหุ่นยนต์ IPST-
Microbox 
- การเชื่อมต่อ IPST-Microbox 
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

8 10 

2 การจัดการหน้าจอ 
LCD 
 
 

ข้อที่ 3,4 - การแสดงผลข้อความบน
หน้าจอ LCD 
- ค าสั่งจัดการกับข้อความ 
- การแสดงกราฟิกบนหน้าจอ 
LCD 
- ค าสั่งจัดการกับกราฟิก 

8 20 

สอบกลางภาค 2 20 
3 การจัดการกับอุปกรณ์

เชื่อมต่อ 
 
 

ข้อที่ 5,6 - การจัดการกับหลอด LED 
- แผงวงจรสวิตซ ์
- แผงวงจรล าโพงเปียโซ 
- วงจร LED8 
- การตรวจจับแสงและการ
สะท้อน 

10 10 

4 การเขียน
โปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ 

ข้อที่ 7,8 - การขับเคลื่อนมอเตอร์เบื้องต้น 
- ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ 
- การอ่านค่าตรวจจับของหุ่นยนต์ 
- หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

10 20 

สอบปลายภาค 2 20 
รวม 40 100 

 


