
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 11 หนวยที่  11 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  11 
ช่ือหนวย การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง  การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

1.1 การควบคมุทิศทางของมอเตอรกระแสตรงโดยใชรีเลย 
1.2 การใชทรานซิสเตอรเปน H-Bridge Motor Driver 
1.3 การควบคมุความเร็วดวยไอซีเบอร L298N 

2. การควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
2.1 การควบคุมทิศทางการหมุนของดีซีมอเตอรความเร็วสูงสุด 
2.2 การควบคมุทิศทางการหมุนและความเร็วของดีซีมอเตอร 

3. โปรแกรมภาษาเบสิกควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
3.1 การควบคมุทิศทางการหมุนของดีซีมอเตอรความเร็วสูงสุด 
3.2 การควบคมุทิศทางการหมุนและควบคุมความเร็ว 

สาระการเรียนรู 
 มอเตอรไฟฟากระแสตรงเปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล มีประโยชนสําหรับ
งานดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การควบคุมการทํางานของดีซีมอเตอรมี 3 ลักษณะคือความคุมทิศทางการ
หมุน ความคุมความเร็ว และควบคุมใหหยุดหมุน ซ่ึงการควบคุมทิศทางการหมุนมี 2 ลักษณะคือหมุนตาม
เขมนาฬิกาและหมุนตามทวนนาฬิกา สวนการควบคุมใหหยุดหมุนมี 2 ลักษณะคือหยุดหมุนแบบ Free run 
และการหยุดหมุนแบบ Fast stop 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายการทํางานของดีซีมอเตอรได 
2. อธิบายวิธีการควบคุมทิศทางของดีซีมอเตอร
ได 

3. อธิบายวิธีการควบคุมความเร็วของดีซี
มอเตอรได 

4. อธิบายการทํางานของ H-Bridge Motor 
Driver ได 

5. อธิบายการตอสายแบบ 2 เสนควบคุม H-
Bridge Motor Driver ได 

6. อธิบายการตอสายแบบ 3 เสนควบคุม H-
Bridge Motor Driver ได 

7. อธิบายการควบคุมความเร็วของดีซีมอเตอร
ดวย HPWM ได 

8. ระบุคําสั่งภาษาเบสิกเพื่อควบคุมดีซีมอเตอร
ได 

9. เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกควบคุมดีซีมอเตอร
ได 

10. แกไขโปรแกรมภาษาเบสิกควบคุมดีซี
มอเตอรได 

 

1. ตอวงจรขับมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงและมอเตอร เขากับ 

   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
2. เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงได 

3. เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของมอเตอรไฟฟากระแส
ตรงที่สามารถปรับความเร็วได 

4. แกไขโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานของมอเตอรไฟฟา
กระแสตรงตามที่กําหนดได 

5. ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ
ตรวจสอบการทํางานของวงจรดีซี
มอเตอรได 

1. ตรงตอเวลา 
2. มีความตระหนักในหนาที่ของ 
    นักศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
    และสังคม 
4. แตงกายถูกตองตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดวยทาที 
    ที่สวยงาม 
6. ทํางานดวยความเต็มใจ 
7. ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
    อยางประหยัดตระหนักถึง 
    ความปลอดภัย 
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เนื้อหาสาระ  
1. มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

1.1 การควบคมุทิศทางของมอเตอรกระแสตรงโดยใชรีเลย 

         

M

+ V

NC

NO

NC

NO

Relay 1 Relay 2
OFF ON

+             -

 
1.2 การใชทรานซิสเตอรเปน H-Bridge Motor Driver 

M+           -

ON

ONOFF

OFF

+V

Q1 Q2

Q3 Q4

            

M+           -

OFF

OFFON

ON

+V

Q1 Q2

Q3 Q4

 
1.3 การควบคมุความเร็วดวยไอซีเบอร L298N 

 
2. การควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

2.1 การควบคุมทิศทางการหมุนของดีซีมอเตอรความเร็วสูงสุด 
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2.2 การควบคมุทิศทางการหมุนและความเร็วของดีซีมอเตอร 

 
3. โปรแกรมภาษาเบสิกควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

3.1 การควบคมุทิศทางการหมุนของดีซีมอเตอรความเร็วสูงสุด 
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3.2 การควบคมุทิศทางการหมุนและควบคุมความเร็ว 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของการเขียน

โปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 11 

 1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2  นักเรียนบอกความสําคัญของการเขียน

โปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 
 1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 11 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 11 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุมดีซี

มอเตอร โดยใชสื่อ power point ประกอบ 
 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 11 
  
2. คําถามหนวยที่ 11 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 11 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 7 เรื่อง 
        การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 

4.1 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 7 เรื่อง 
        การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบงานที่ 7  

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 11 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 11 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 11 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
         การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 

และทําแบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวย
ที่ 11 สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 11 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 
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งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 11 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร  
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ    และทําแบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 11 สงใน
สัปดาหตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร บทที่ 11 เร่ืองการเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 
2. power point เร่ืองการเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่11 

การวัดผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 11 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 11 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมินผลหลังการเรียนหนวยที ่11 จํานวน 10 ขอ (แบบเลือกตอบ ) 
 2.  สังเกตการมีสวนรวมในการเรียน 
 3.  สังเกตจากการตอบคําถาม / การอภิปราย 
เอกสารอางอิง 
              1. สุชิน ชินสีห. (2557).  ไมโครคอนโทรลเลอร  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ  บริษัท ศนูยหนังสือเมอืงไทย จํากัด. 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรูของคร ู
วันที…่…….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 

รหัสวิชา  2105-2105     ช่ือรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 
             สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส                        ระดบัชั้น   ปวช.                            ปที่  3 กลุมที่ 1,2 

 

1. หัวขอเนื้อหาทีส่อน การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร หนวยที่  11 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. มอเตอรไฟฟากระแสตรง   
2. การควบคุมความเร็วและทิศทางของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

  

3.โปรแกรมภาษาเบสิกควบคุมมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง 

  

   
   
   
   
   

 
สรุป 

ผลการใชแผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหต ุ สําหรับนักศึกษาที่ไมเขาใจหรือ
ปฏิบัติไมไดจะแกไขในการสอนครั้งตอไป  
ในวันที่….....เดือน…….........…..พ.ศ……....... 
โดยจะดําเนินการดังนี้ 

 
1. ………………………….……........…… 
2. …………………………….…........…… 
3. ……………………….…………............ 
4. ………………………….…………........ 
5.     ………………………….……….........… 

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 11 
 

จงอธิบาย/บรรยาย 
1. จงอธิบายการทํางานของดีซีมอเตอร 
2. จงอธิบายการควบคุมดีซีมอเตอรดังนี ้
  2.1 ควบคุมทิศทางการหมุน 
   2.2 ควบคุมความเร็วของการหมุน 
  2.3 ควบคุมการหยุดหมุน 
3. จงอธิบายการทํางานของวงจรตอไปนี ้
 

158
RSA RSB

IN1

ENA
IN2

5

7
6

Current  Sensor  A Current  Sensor  B

+VMOUT1 OUT2
2 3 13 14

OUT3 OUT4
4

IN4

ENB
IN3

12

10
11

1

+5V Vref9

 
 
4. จงอธิบายคําสั่งภาษาเบสกิตอไปนี ้

HPWM   2, 200, 300 
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  11 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวย การเขียนโปรแกรมควบคุมดีซีมอเตอร 

 

  

  คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ขอใดมีผลตอกําลังของดีซีมอเตอรมากที่สุด 
 ก  กระแสไฟฟา ข  แรงดันไฟฟา 
 ค  ขนาดของแมเหล็ก ง  ขนาดของโรเตอร 
2. จากรูปดานลาง ถาหากตองการหยดุหมนุแบบ Fast stop ขอใดกลาวไดถูกตอง 

 
 

 ก  Relay 1 ON, Relay 2 ON ข  Relay 1 OFF, Relay 2 ON 
 ค  Relay 1 ON, Relay 2 OFF ง  ตัดไฟฟา +V 
3. การควบคุมความเร็วของดซีีมอเตอรจะควบคุมที่ส่ิงใด 
 ก  แรงดันไฟฟา ข  กระแสไฟฟา 
 ค  กําลังไฟฟา ง  ความถี่ไฟฟา 
4. จากรูปดานลาง ขอใดกลาวผิด 

220 Ω

4.7
KΩ

817x3

220 Ω

M

+ VM

DC  Motor 

IN1

IN2

ENA

H-Bright

+5V + VM
OUT1

OUT2

+5V

+

-

Motor 
Drive

220 Ω

4.7
KΩ

4.7
KΩ

IN1

IN2

ENA

 
 

 ก  IN1,IN2 เปนอินพุตกําหนดทิศทางการหมนุ ข  ENA เปนอนิพุตกําหนดความเร็วการหมนุ 
 ค  ถา IN1 = 1, IN2 = 0 มอเตอรจะหมุน CW ง  DC Motor ขนาด12 V ใช +VM = 12V 
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5. การตอสายระหวางไมโครคอนโทรลเลอรกับ H-Bridge Motor Driver แบบ 2 เสน ตองใชอุปกรณใดตอ 
จาก IN1, IN2 ไปยังขา ENA  

 ก  ทรานซิสเตอร ข  คาปาซิเตอร 
 ค  ออฟโตคัปเปอร ง  ไดโอด 
6. การตอสายระหวางไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 กับ H-Bridge Motor Driver  
    แบบ 3 เสน เพื่อควบคุมความเร็วของดีซีมอเตอร อินพตุขา ENA ตอที่พอรตใด  
 ก  RA1 หรือ RA2 ข  RB1 หรือ RB2 
 ค  RC1 หรือ RC2 ง  RD1 หรือ  RD2 
7. การควบคุมความเร็วของดซีีมอเตอรโดยใชโมดูล HPWM และคําสัง่ HPWM 2, 127, 200  
    ขอใดกลาวผิด 
 ก ขา ENA ของ H-Bridge Motor Driver ตอที่ RC1 
 ข  สัญญาณ PWM ดานเอาตพุตมี Duty cycle 50 % 
 ค  ความถี่ดานเอาตพุตเทากบั 200 Hz  
 ง  ดีซีมอเตอรหมุนดวยความเร็ว 50 % ของความเร็วสูงสุด 
8. จากขอ 7 ถาหากตองการใหดีซีมอเตอรหมุนเร็วข้ึนตองใชคําสั่งในขอใด 
 ก  HPWM 3, 127, 200 ข  HPWM 2, 200, 200 
 ค  HPWM 2, 127, 500 ง  HPWM 2, 100, 500 
  โปรแกรมสําหรับขอ 9 และ 10 
   TRISD   =   $00 
   ADCON1 = $0E    
   DEFINE  ADC_BITS  8 
   SPEED  VAR BYTE    ‘เก็บผลลัพธของวงจร ADC 
   SW1 VAR PORTB.0 
   SW2 VAR PORTB.1 
9. จากโปรแกรมภาษาเบสิกที่กําหนด ขอใดกลาวผิด 
 ก  กําหนดใหพอรต D ทุกบิตเปนเอาตพุต ข  โมดูล ADC มีความละเอยีด 8 บิต 
 ค  SW1 ตอที่พอรต RB0 ง   ขา RA1/AN1 ทําหนาที่เปน AN1 
10. ถาเปลี่ยนคําสั่ง DEFINE ADC_BITS  8 เปน DEFINE ADC_BITS 10  ตองเปลี่ยนคําสั่งใด 
 ก  ADCCON1 = $0E เปน ADCCON1 = $0A ข  TRISD = $00 เปน TRISD = $FF 
 ค  SPEED VAR BYTE เปน SPEED VAR WORD ง   เปลี่ยน PORTB.0 เปน PORTB.3 
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เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 11 
 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 11 
 

ขอที่ คําตอบ 
1 ก 
2 ค 
3 ข 
4 ค 
5 ง 
6 ค 
7 ง 
8 ข 
9 ง 
10 ค 
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