
 

 

แผนการเรียนรู้ที่  16      
ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 

  
รหัส ง20242  วิชา IPST-Microbox  กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                  ภาคเรียนที่  2                  เวลา   2  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. อธิบายความหมายของค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ได้ 
2. เขียนค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ตามข้อก าหนดได้ 

 
2. สาระส าคัญ  
 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือการเลี้ยวตามทิศทางที่ระบุได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ซึ่ง
จะต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ค าสั่ง tr tl sr และ sl ซึ่งเป็นค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยวหรือหมุนของหุ่นยนต์ โดยจะต้องน าไปใช้ร่วมกับค าสั่งการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสมหุ่นยนต์ถึงจะท างานตามภารกิจได้ส าเร็จลุล่วง 
 
3. จุดประสงค์ 

1. อธิบายความหมายและการใช้งานฟังก์ชันการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
2. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ท างานตามข้อก าหนดโดยใช้ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้

อย่างถูกต้อง 
 
4. เนื้อหาสาระ 

- สาระการเรียนรู้ 
- ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 



 

 

- เนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด   
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

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

- 
ภาระงาน  
 - ใบงานที่ 13 เรื่องค าสั่ง tr tl sr และ sl 

  
8. การวัดและประเมินผล   
 8.1  ประเมินผลก่อนเรียน 
  - สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
 8.2  การประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - ทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ค าสั่ง tr tl sr และ sl 
 8.3  การประเมินผลหลังเรียน 
  - ท าใบงานที่ 13 เรื่องค าสั่ง tr tl sr และ sl 
 8.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
  - ตรวจใบงานที่ 13 เรื่องค าสั่ง tr tl sr และ sl 
  
 
 
 
 



 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ขั้นน า 
 1. นักเรียนทบทวนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และค าสั่งที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ที่ได้จาก

การเรียนในครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ค าสั่ง fd, ค าสั่ง fd2, ค าสั่ง bk และค าสั่ง bk2 
2. นักเรียนเข้ากลุ่มของตนเอง ติดตั้งโปรแกรม และเตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ 
 
ขั้นสอน 
3. ครูให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามท่ีครูก าหนด และทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 
4. นักเรียนร่วมกันอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตามโปรแกรมที่นักเรียนเขียนไป 
5. ครูอธิบายความหมายของค าสั่งแต่ละค าสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ได้แก่ 
  - ค าสั่ง tl() 
  - ค าสั่ง tr(); 
  - ค าสั่ง sl() 
  - ค าสั่ง sr() 
6. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ โดยให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามที่ตนเองต้องการ โดยใช้ค าสั่งที่

เรียนมาในวันนี้ 
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และ

การใช้ค าสั่งควบคุมหุ่นยนต์ 
8. นักเรียนท าใบงานที่ 13 เรื่องค าสั่ง tr tl sr และ sl โดยเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตามท่ีโจทย์

ก าหนด เป็นเวลา 30 นาที 
9. นักเรียนส่งผลงาน โดยทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ตามท่ีโจทย์ก าหนด 
 
ขั้นสรุป 
10. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ค าสั่งที่ใช้ในการควบคุม

หุ่นยนต์ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ 
11. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และค าสั่งที่ใช้ในการควบคุม

หุ่นยนต์เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังสรุปไม่ครบถ้วน 
 

10. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
  - PowerPoint ประกอบการสอน 

- ระบบ LMS ของโรงเรียน 
 แหล่งเรียนรู้ 



 

 

  - ห้องสมุด 

- เว็บไซต์ Tutorial : 

   - www.ipst-microbox.com 

   - ipstbox.programming.in.th 

 

 

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



 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา และอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางแก้ไข / แนวทางการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
         ลงชื่อ....................................ครูผู้สอน 
                                                           ( ........................................ ) 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้แทน / ผู้นิเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ......................................ผู้บริหาร / ผู้แทน / ผู้นิเทศ 
                                                           (............................................)   
  
 


