
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  3      
ชื่อหน่วย การจัดการกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

  
รหัส ง20242  วิชา IPST-Microbox  กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                  ภาคเรียนที่  2                  เวลา  10  ชั่วโมง 
ชื่อผู้สอน  นายณัฐพล บัวอุไร                            โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

......................................................................................................... ................................................. 
 
1. สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 ตัวช้ีวัด  ม.2/2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 
 ผลการเรียนรู้ 

1. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ ได้ 
2. เขียนค าสั่งควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อตามข้อก าหนดได้ 

 
2. สาระส าคัญ  
 กล่องสมองกล IPST-Microbox มีความสามารถหลากหลาย สามารถน าอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ มาท า
การเชื่อมต่อเพ่ือท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของหุ่นยนต์ได้ อุปกรณ์เชื่อมต่อเหล่านั้นได้แก่ หลอด 
LED แผงวงจรสวิตซ์ ล าโพงเปียโซ วงจร LED8 และอุปกรณ์ตรวจจับแสงและการสะท้อน โดยการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ นี้ จะต้องมีความเข้าใจด้านวงจรไฟฟ้าและการเขียนโปรแกรมควบคุมอย่างง่าย เพ่ือที่จะสามารถ
น าอุปกรณ์เชื่อมต่อมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกล่องสมองกล IPST-Microbox ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

- สาระการเรียนรู้ 
- การจัดการกับหลอด LED 
- แผงวงจรสวิตซ ์
- แผงวงจรล าโพงเปียโซ 
- วงจร LED8 
- การตรวจจับแสงและการสะท้อน 



 

 

      -    สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด  
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

 
6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
7. หลักฐานการเรียนรู้ 
 ชิ้นงาน  - 

ภาระงาน   
 1. ใบงานที่ 6 เรื่องการจัดการกับหลอด LED 
 2. ใบงานที่ 7 เรื่องแผงวงจรสวิตซ์ 
 3. ใบงานที่ 8 เรื่องล าโพงเปียโซ 
 4. ใบงานที่ 9 เรื่องวงจร LED8 

  5. ใบงานที่ 10 เรื่องการตรวจจับแสงและการสะท้อน 
 
8. การวัดและประเมินผล   
 7.1  ประเมินผลก่อนเรียน   
  - สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
 7.2  การประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - สังเกตุพฤติกรรมการเรียน 
  - ประเมินจากภาระงาน 
 7.3  การประเมินผลหลังเรียน 
  - แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
   - ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของภาระงาน 
 



 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ชั่วโมงที่  1-2 
1. นักเรียนนั่งเรียนตามกลุ่มหรือคู่ของตนเอง ท าการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  
2. ครูให้นักเรียนทบทวนการติดตั้งโปรแกรมส าหรับเขียนโปรแกรม และเชื่อมต่อ IPST-Microbox เข้า

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับทดสอบว่าการเชื่อมต่อไม่มีข้อผิดพลาดด้วยการ Compile และ Upload 
โปรแกรม 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มหยิบอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากกล่อง IPST-Microbox ได้แก่ หลอดไฟ LED 
แผงวงจรสวิตซ์ ล าโพงเปียโซ วงจร LED8 และเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและการสะท้อน 

4. นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้น พร้อมกับร่วมอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ 
5. ครูแนะน าอุปกรณ์เชื่อมต่อแต่ละชนิดให้นักเรียนทุกคนฟัง 
6. นักเรียนทดลองใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ หลอด LED โดยท าการเชื่อมต่อหลอด LED เข้ากับกล่องสมอง

กล IPST-Microbox  
7. ครูอธิบายค าสั่งส่งค่าออกเอาต์พุตดิจิตอลไปยังหลอด LED  
8. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมแสดงไฟกระพริบตามตัวอย่างท่ีครูก าหนด และทดลองการท างาน

ของโปรแกรม 
9. นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ หลอด LED และค าสั่ง out 
10. นักเรียนท าใบงานที่ 6 เรื่องการจัดการกับหลอด LED เป็นระยะเวลา 30 นาที 
11. นักเรียนที่ท าภารกิจเสร็จ 5 กลุ่มแรกจะได้คะแนนเต็ม และลดหลั่นลงตามล าดับ 
12. นักเรียนร่วมกันทบทวนค าสั่งจัดการกับหลอด LED 
13. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค าสั่งจัดการกับหลอด LED 

    
ชั่วโมงที่  3-4 
1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าสั่ง out เพ่ือแสดงไฟกระพริบที่หลอด LED 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าแผงวงจรสวิตซ์ออกจากกล่องอุปกรณ์ 
3. ครูอธิบายความหมายและหน้าที่ของแผงวงจรสวิตซ์ 
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการน าแผงวงจรสวิตซ์ไปประยุกต์ใช้ 
5. ครูอธิบายวิธีการเชื่อมต่อแผงวงจรสวิตซ์กับกล่องสมองกล IPST-Microbox 
6. ครูอธิบายค าสั่งส าหรับควบคุมแผงวงจรสวิตซ์ และให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมแผงวงจร

สวิตซ์ตามตัวอย่าง 
7. นักเรียนทดลองการท างานของโปรแกรมควบคุมแผงวงจรสวิตซ์ 
8. นักเรียนร่วมกับอภิปรายวิธีการใช้ค าสั่ง in เพ่ืออ่านค่าดิจิตอลจากแผงวงจรสวิตซ์ 
9. นักเรียนท าใบงานที่ 7 เรื่องแผงวงจรสวิตซ์ โดยครูให้เวลาแต่ละกลุ่มในการท าใบงาน 30 นาที 
10. นักเรียนที่ท าภารกิจเสร็จ 5 กลุ่มแรกจะได้คะแนนเต็ม และลดหลั่นลงตามล าดับ 



 

 

11. นักเรียนร่วมกันทบทวนความหมาย หน้าที่ และค าสั่งจัดการกับแผงวงจรสวิตซ์ 
12. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค าสั่งจัดการกับแผงวงจรสวิตซ์ 

 
ชั่วโมงที่  5-6   

 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับความหมาย หน้าที่ และค าสั่งจัดการกับแผงวงจรสวิตซ์ 
 2. นักเรียนหยิบแผงวงจรล าโพงเปียโซออกจากกล่อง พร้อมกับร่วมกันอภิปรายหน้าที่ และการน า
อุปกรณ์นี้ไปใช้ประโยชน์ 
 3. ครูอธิบายความหมาย หน้าที่ และการน าแผงวงจรเปียโซไปใช้ประโยชน์ 
 4. ครูอธิบายวิธีการเชื่อมต่อล าโพงเปียโซกับกล่องสมองกล IPST-Microbox และให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มท าตามทีละขั้นตอน 
 5. ครูอธิบายค าสั่งสร้างเสียงด้วยค าสั่ง beep และค าสั่ง sound 
 6. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณเสียงทุกๆ 1 วินาที แล้วท าการอัพโหลดโปรแกรมเข้า
สู่กล่องสมองกล IPST-Microbox 
 7. นักเรียนทดสอบการท างานของโปรแกรมและแผงวงจรล าโพงเปียโซ แล้วร่วมกันอภิปรายผลการ
ท างานของโปรแกรม 
 8. นักเรียนท าใบงานที่ 8 เรื่องล าโพงเปียโซ เป็นเวลา 30 นาที 

 9. นักเรียนที่ท าภารกิจเสร็จ 5 กลุ่มแรกจะได้คะแนนเต็ม และลดหลั่นลงตามล าดับ 
10. นักเรียนร่วมกันทบทวนความหมาย หน้าที่ และค าสั่งจัดการกับแผงวงจรล าโพงเปียโซ 
11. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค าสั่งจัดการกับแผงวงจรล าโพงเปียโซ 

 
ชั่วโมงที่  7-8  

 1. นักเรียนร่วมกับทบทวนบทเรียนในครั้งท่ีผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งแสดงเสียงออกไปยังแผงวงจร
ล าโพงเปียโซ 
 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าแผงวงจร LED8 ออกจากกล่องอุปกรณ์ 
 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแผงวงจร LED8 ในประเด็นเก่ียวกับการใช้งานอุปกรณ์ หน้าที่ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 4. ครูอธิบายความหมาย หน้าที่ และการน าแผงวงจร LED8 ไปใช้ประโยชน์ 
 5. ครูอธิบายวิธีการเชื่อมต่อแผงวงจร LED8 กับกล่องสมองกล IPST-Microbox และให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มท าตามทีละขั้นตอน 
 6. ครูอธิบายค าสั่งสร้างเสียงด้วยค าสั่ง pin และค าสั่ง dat 
 7. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมสร้างแสดงสัญญาณไฟบนแผงวงจร LED8 
 8. นักเรียนทดสอบการท างานของโปรแกรมและแผงวงจร LED8 แล้วร่วมกันอภิปรายผลการท างาน
ของโปรแกรม 



 

 

 9. นักเรียนท าใบงานที่ 9 เรื่องวงจร LED8 เป็นเวลา 30 นาที 
 10. นักเรียนที่ท าภารกิจเสร็จ 5 กลุ่มแรกจะได้คะแนนเต็ม และลดหลั่นลงตามล าดับ 
11. นักเรียนร่วมกันทบทวนความหมาย หน้าที่ และค าสั่งจัดการกับวงจร LED8 

 
ชั่วโมงที่  9-10  

 1. นักเรียนร่วมกับทบทวนบทเรียนในครั้งท่ีผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งแสดงผลออกไปยังแผงวงจร 
LED8 
 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าแผงวงจรการตรวจจับแสงและการสะท้อนออกจากกล่องอุปกรณ์ 
 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแผงวงจรการตรวจจับแสงและการสะท้อนในประเด็นเกี่ยวกับการ
ใช้งานอุปกรณ์ หน้าที่ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 4. ครูอธิบายความหมาย หน้าที่ และการน าแผงวงจรการตรวจจับแสงและการสะท้อนไปใช้ประโยชน์ 
 5. ครูอธิบายวิธีการเชื่อมต่อแผงวงจรการตรวจจับแสงและการสะท้อนกับกล่องสมองกล IPST-
Microbox และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าตามทีละขั้นตอน 
 6. ครูอธิบายค าสั่งการตรวจจับแสงและการสะท้อนด้วยค าสั่ง analog 
 7. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมการตรวจจับแสงและการสะท้อน 
 8. นักเรียนทดสอบการท างานของโปรแกรมและแผงวงจรการตรวจจับแสงและการสะท้อนแล้ว
ร่วมกันอภิปรายผลการท างานของโปรแกรม 
 9. นักเรียนท าใบงานที่ 10 เรื่องการตรวจจับแสงและการสะท้อน เป็นเวลา 30 นาที 

 10. นักเรียนที่ท าภารกิจเสร็จ 5 กลุ่มแรกจะได้คะแนนเต็ม และลดหลั่นลงตามล าดับ 
11. นักเรียนร่วมกันทบทวนความหมาย หน้าที่ และค าสั่งจัดการกับวงจรการตรวจจับแสงและการ

สะท้อน 
12. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรการตรวจจับแสงและการสะท้อน 

 
10. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
  - PowerPoint ประกอบการสอน 

- ระบบ LMS ของโรงเรียน 
  - ใบความรู้ 
  - หนังสือ เริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST-Microbox 
 แหล่งเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด 

- เว็บไซต์ Tutorial : 



 

 

   - www.ipst-microbox.com 

   - ipstbox.programming.in.th 

 
 
 
      ลงชื่อ..................................................ผู้สอน 
       (............................................) 
   
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้นิเทศ 
       (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้    
ชั่วโมงท่ี 1-2 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 3-4 

............................................................................................................................. ... 
....................................................................................... ................................................................ 
ชั่วโมงท่ี 5-6 

............................................................................................................................. ... 
.......................................................................................................................................................  
ชั่วโมงท่ี 7-8 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
 
ปัญหา และอุปสรรค  
ชั่วโมงท่ี 1-2 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 3-4 

......................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 5-6 

................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 7-8 

................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
 
 
 
 



 

 

 แนวทางแก้ไข / แนวทางการพัฒนา  
ชั่วโมงท่ี 1-2 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 3-4 

......................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 5-6 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 7-8 

............................................................................................................................. ... 
....................................................................................... ................................................................ 
 
 
 
      ลงชื่อ....................................ครูผู้สอน 
                                                                 ( ........................................ ) 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้แทน/ผู้นิเทศ/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
............................................................................................................................. ................................. 
 

ลงชื่อ............................................                                                                                                                                  

     (............................................) 


