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ระดับชั้น.... ปวส. .....สาขาวิชา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา.......อิเล็กทรอนิกส์...................................... 
หน่วยกิต..............2......................จ านวนชั่วโมงรวม.........................54..................... ชั่วโมง 
ทฤษฏ.ี..................1.................... ชั่วโมง/สัปดาห์   ปฏิบัติ..................2................. ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

1. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดค าส่ัง การประยุกต์ใช้งาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และทดสอบระบบการท างาน ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์

กับงานอื่นๆ 
3. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 
2. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและ
กระบวนการท างาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก ชุดค าส่ังและการเขียนโปรแกรม การวัดและ
ทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการท างาน 
การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เช่ือมต่อภายนอก ชุดค าส่ังและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานโปรแกรม Proteus และ Arduino IDE เบ้ืองต้น งานโปรแกรมการเช่ืองต่อเอาร์พุตด้วย 
LED แบบต่าง ๆ งานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาแสดงผลท่ี LED 7-Segment งานโปรแกรมรับค่า Analog 
INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ งานโปรแกรมรับค่า Push Switch มาควบคุม LED แบบต่างๆ งานโปรแกรมรับ
ค่า Keypad มาแสดงผลท่ี LED 7-Segment งานโปรแกรมควบคุม Buzzer งานโปรแกรมควบคุม Buzzer ร่วมกับ 
Keypad งานโปรแกรมรับค่าจากอุปกรณ์ INPUT แบบต่าง ๆ แสดงผลด้วย LCD  งานโปรแกรมการเช่ืองต่อกับ 
LDR แสดงผลด้วย LCD งานโปรแกรมเช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยแสงอินฟาเรด GP2Y0A21งานโปรแกรมเช่ือง
ต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโชนิก HC-SR04 งานโปรแกรมควบคุม LED ด้วย Serial Communication งาน
โปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิด้วย DS18B20 งานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนจาก DHT11 งาน
การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD งานโปรแกรม 
Smart Farm system  เบ้ืองต้น 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 1  งานโปรแกรม 
Proteus และ Arduino 
IDE เบ้ืองต้น 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรม Proteus ได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรม Arduino IDE ได้อย่างถูกต้อง 

 ด้านทักษะ 

3. ปฏิบัติงงานโปรแกรม Proteus และ Arduino IDE เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง
ตามข้ันตอน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

4. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและผล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจใฝ่รู้  
ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 2  งานโปรแกรมการ
เช่ืองต่อเอาร์พุตด้วย LED 
แบบต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมการเช่ือมต่อเอาร์พุตด้วย LED 

แบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมการเช่ือมต่อเอาร์พุตด้วย LED แบบต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 3  งานโปรแกรมรับ
ค่า Analog INPUT มา
แสดงผลท่ี LED 7-
Segment 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มา

แสดงผลท่ี LED 7-Segment  ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาแสดงผลท่ี LED 7-Segment 
ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 4  งานโปรแกรมรับ
ค่า Analog INPUT มา
ควบคุม LED แบบต่างๆ 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มา

ควบคุม LED แบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 5  งานโปรแกรมรับ
ค่า Push Switch มา
ควบคุม LED แบบต่างๆ 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมรับค่า Push Switch มาควบคุม 

LED แบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมรับค่า Push Switch มาควบคุม LED แบบต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 6  งานโปรแกรมรับ
ค่า Keypad มาแสดงผลท่ี 
LED 7-Segment 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมรับค่า Keypad มาแสดงผลท่ี 

LED 7-Segment ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมรับค่า Keypad มาแสดงผลท่ี LED 7-Segment ได้
อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 7  งาน
โปรแกรมควบคุม Buzzer 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมควบคุม Buzzer ได้อย่างถูกต้อง 

 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมควบคุม Buzzer ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 8  งาน
โปรแกรมควบคุม Buzzer 
ร่วมกับ Keypad 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมควบคุม Buzzer ร่วมกับ 

Keypad ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมควบคุม Buzzer ร่วมกับ Keypad ได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 9  งานโปรแกรมรับ
ค่าจากอุปกรณ์ INPUT 
แบบต่าง ๆ แสดงผลด้วย 
LCD 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมรับค่าจากอุปกรณ์ INPUT แบบ

ต่าง ๆ แสดงผลด้วย LCD ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมรับค่าจากอุปกรณ์ INPUT แบบต่าง ๆ แสดงผลด้วย 
LCD ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 11 

   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 10  งานโปรแกรม
การเช่ืองต่อกับ LDR 
แสดงผลด้วย LCD 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมการเช่ืองต่อกับ LDR แสดงผล

ด้วย LCD ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมรับค่าจากอุปกรณ์ INPUT แบบต่าง ๆ แสดงผลด้วย 
LCD ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 11  งานโปรแกรม
เช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทาง
ด้วยแสงอินฟาเรด 
GP2Y0A21 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมเช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทางด้วย

แสงอินฟาเรด GP2Y0A21ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมเช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยแสงอินฟาเรด 
GP2Y0A21 ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 12  งานโปรแกรม
เช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทาง
ด้วยอัลตร้าโชนิก HC-SR04 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมเช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทางด้วย

อัลตร้าโชนิก HC-SR04 ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมเช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโชนิก HC-SR04 
ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
งานท่ี 13  งานโปรแกรม
การเช่ือมต่อกับ PIR 
Sensor 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมการเช่ือมต่อกับ PIR Sensor ได้

อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมการเช่ือมต่อกับ PIR Sensor ได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

งานท่ี 14  งานโปรแกรม
การอ่านค่าอุณหภูมิด้วย 
DS18B20  

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิด้วย 

DS18B20 ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิด้วย DS18B20 ได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

งานท่ี 15 งานโปรแกรมการ
อ่านค่าอุณหภูมิและค่าคว
มาช้ืนจาก DHT11 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิและค่าควมา

ช้ืนจาก DHT11 ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิและค่าควมาช้ืนจาก DHT11 ได้
อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

งานท่ี 16 งานการเขียน
โปรแกรมควบคุมมอเตอร์ 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ได้

อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

งานท่ี 17 งานควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์

แสดงผลด้วย LCD ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD ได้
อย่างถูกต้องตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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   ชื่อเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

งานท่ี 18 งานโปรแกรม 
Smart Farm system  
เบ้ืองต้น 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวงจรใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ออกแบบระบบควบคุมท่ีใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประกอบและติดต้ัง อุปกรณ์วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. ทดสอบและบ ารุงรักษา อุปกรณ์ วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับงานโปรแกรม Smart Farm system  

เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านทักษะ 

2. ปฏิบัติงานโปรแกรม Smart Farm system  เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ
3D 

3. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์สอดคล้องกับงาน ได้อย่างถูกต้องและ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความ ขยัน ความ
อดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอย่างมีเหตุและ
ผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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หน่วยการสอน/การเรียนรู ้

วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 
รหัส...3105-2007......คาบ/สัปดาห์.....3....ชั่วโมง 

รวม.....54…ชั่วโมง 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย ทฤษฎี 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 งานโปรแกรม Proteus และ Arduino IDE เบ้ืองต้น 1 2 
2 งานโปรแกรมการเช่ือมต่อเอาร์พุตด้วย LED แบบต่าง ๆ 1 2 
3 งานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาแสดงผลท่ี LED 7-Segment 1 2 
4 งานโปรแกรมรับค่า Analog INPUT มาควบคุม LED แบบต่างๆ 1 2 
5 งานโปรแกรมรับค่า Push Switch มาควบคุม LED แบบต่างๆ 1 2 
6 งานโปรแกรมรับค่า Keypad มาแสดงผลท่ี LED 7-Segment 1 2 
7 งานโปรแกรมควบคุม Buzzer 1 2 
8 งานโปรแกรมควบคุม Buzzer ร่วมกับ Keypad 1 2 
9 งานโปรแกรมรับค่าจากอุปกรณ์ INPUT แบบต่าง ๆ แสดงผลด้วย LCD  1 2 
10 งานโปรแกรมการเช่ืองต่อกับ LDR แสดงผลด้วย LCD 1 2 
11 งานโปรแกรมเช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยแสงอินฟาเรด GP2Y0A21 1 2 
12 งานโปรแกรมเช่ืองต่อโมดูลวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโชนิก HC-SR04 1 2 
13 งานโปรแกรมการเช่ือมต่อกับ PIR Sensor 1 2 
14 งานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิด้วย DS18B20  1 2 
15 งานโปรแกรมการอ่านค่าอุณหภูมิและค่าควมาช้ืนจาก DHT11 1 2 
16 งานการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ 1 2 
17 งานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยรีเลย์แสดงผลด้วย LCD 1 2 
18 งานโปรแกรม Smart Farm system  เบ้ืองต้น 1 2 

รวมทฤษฎี/ปฏิบัติ 18 36 
รวมท้ังส้ิน 54 

 


