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ค าน า 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 2105-2105 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล่มนี้ ผู้จัดท าได้ศึกษาและเรียบเรียงจากประสบการณ์การสอน 
การฝึกอบรมสัมมนา จากต าราเอกสารวิชาการต่างๆ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยเรียบเรียง
ให้ตรงกับ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ตามท่ีหลักสูตรก าหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนทั้งหมด 14 หน่วย ประกอบด้วย โครงสร้างและส่วนประกอบของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ Arduino การเขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรับ Arduino การก าหนด
ดิจิตอล และแอนาลอก pin การควบคุมหลอดไฟแสดงผล LED การควบคุมตัวแสดงผล LED 7 ส่วน 
การควบคุมหน้าจอแสดงผล LCD การเชื่อมต่อ Arduino กับ สวิตซ์ การเชื่อมต่อ Arduino กับรีเลย ์
การอินเตอร์รัพต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งานเซนเซอร์ LDR การใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
          เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดท าต้องขอบพระคุณคณะวิทยากร 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ตรวจความถูกต้อง
และให้ข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง ผู้เรียบเรียงคาดหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน และบุคคลต่างๆ ในวงกว้างต่อไป และขอน้อมรับความผิดพลาดและข้อบกพร่อง
ต่างๆที่เกิดข้ึนกับเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มา ณ ที่นี้ด้วย 
 
 
        .......................................... 
        (นายวิโรจน์  กิตติวรปรีดา) 
         ผู้จัดท า 
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รายละเอียดรายวิชา 
 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ประเภท  วิชาอุตสาหกรรม 
รหัสวิชา  2105 – 2105 ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์          จ านวน  2  หน่วยกิต 
 
 
จุดประสงค์ของรายวิชา  

1. เข้าใจโครงสร้างการท างาน ชุดค าสั่ง และการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. มีทักษะในการใช้ค าสั่ง และการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. มีกิจนิวัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2. ประกอบและทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์
ชุดค าสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรลเลอร์  
การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกต์ใช้งาน 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชา   

รหัสวิชา  2105 – 2105 ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์          จ านวน  2  หน่วยกิต 
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สัปดาห์ที่ เวลา 

(ชั่วโมง) 
1 โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 4 (1) 
2 เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 4 (1) 

3 
การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ 
Arduino 

3 4 (1) 

4 การเขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรับ Arduino (1) – (3) 4-6 12 (3) 
5 การก าหนดดิจิตอล และแอนาลอก Pin 7 4 (1) 
6 การควบคุม LED (แอลอีดี) 8-9 8 (2) 
7 การควบคุมตัวแสดงผล LED 7 ส่วน 10 4 (1) 
8 การควบคุมหน้าจอแสดงผล LCD 11 4 (1) 
9 การเชื่อมต่อ Arduino กับ สวิทซ์ 12 4 (1) 
10 การเชื่อมต่อ Arduino กับรีเลย์ 13 4 (1) 
11 การอินเตอร์รัพต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 14 4 (1) 
12 การใช้งานเซนเซอร์ LDR 15 4 (1) 
13 การใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 16 4 (1) 
14 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 17 4 (1) 
- สอบปลายภาค 18 4 (1) 

รวม 72 (18) 
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ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ หัวข้อการเรียนรู้หลัก/หัวข้อรอง/หัวข้อย่อย และเวลาจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  2105 – 2105 ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์          จ านวน  2  หน่วยกิต 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/หัวข้อการเรียนรู้ 
เวลาจัดการเรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
รวม 
(ชม.) 

1 1 โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
1.1 แนะน ารายวิชาและเกณฑ์การให้คะแนน 

1.2 โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์  

1.3 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1.4 ไมโครโพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1.5 หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4 0 4  

2 2 เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
2.1 ประวัติของบอร์ด Arduino 

2.2 โครงสร้างของ Arduinoบอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ 

1 3 4  

3 3 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ 
Arduino 
3.1 ภาษาคอมพิวเตอร์ 

3.2 การเขียนโฟลว์ชาร์ต 

1 3 4  

4-6 4 การเขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรับ Arduino (1) – (3) 
4.1 โครงสร้างภาษาซีส าหรับ Arduino 

4.2 ค าสั่งเงื่อนไขภาษาซีส าหรับ Arduino  

4.3 ค าสั่งเงื่อนไขภาษาซีส าหรับ Arduino 

3 9 12 

7 5 การก าหนด ดิจิตอล และแอนาลอก Pin 
5.1 กลุ่มค าสั่งดิจิตอลอินพุต/เอาต์พุต 
5.2 กลุ่มค าสั่งแอนาลอกอินพุต/เอาต์พุต 

1 3 4  

8-9 6 การควบคุม LED (แอลอีดี) 
6.1 การเขียนโปรแกรมควบคุมการท าซ้ ากับ LED 

6.2 โครงสร้างและการท างานของหลอดไฟแสดงผล 
LED 

2 6 8 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) วิเคราะห์ หัวข้อการเรียนรู้หลัก/หัวข้อรอง/หัวข้อย่อย และเวลาจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  2105 – 2105 ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์          จ านวน  2  หน่วยกิต 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/หัวข้อการเรียนรู ้
เวลาจัดการเรียนรู้ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
รวม 
(ชม.) 

10 7 การควบคุมตัวแสดงผล LED 7 ส่วน 
7.1 โครงสร้างและการท างานของหลอดแสดงผล  

LED 7 ส่วน 

7.2 การใช้งาน LED 7 ส่วน  

1 3 4 

11 8 การควบคุมหน้าจอแสดงผล LCD 
8.1 การเชื่องต่อจอแสดงผล LCD กับ Arduino 
8.2 การใช้งานหน้าจอแสดงผล LCD 

1 3 4  

12 9 การเชื่อมต่อ Arduino กับ สวิตช ์
9.1 การท างานและการต่อสวิตช์ 

1 3 4  

13 10 การเชื่อมต่อ Arduino กับรีเลย์ 
10.1 โครงสร้างและการท างานของรีเลย์ 

1 3 4  

14 11 การอินเตอร์รัพต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
11.1 การอินเตอร์รัพท์ 
11.2 การควบคุมการอินเตอร์รัพท์กับ Arduino 

1 3 4  

15 12 การใช้งานเซนเซอร์ LDR 
12.1  โครงสร้างและการท างานของ LDR 
12.2 การต่อใช้งาน LDR กับ Arduino 

1 3 4  

16 13 การใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
13.1 การใช้งานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
13.2 การต่อใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกับ Arduino 
13.3 การตอ่ใช้งานเซนเซอร์วัดความเคลื่อนไหวกับ 

Arduino 

1 3 4  

17 14 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง 
14.1  โครงสร้างและการท างานของมอเตอร์ไฟฟูา

กระแสตรง 
 14.2 การต่อใช้งานมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงกับ 
Arduino 

1 3 4  

18 - สอบปลายภาค 4 0 4  
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                                   โครงการสอน 
รหัสวิชา  2105 – 2105 ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ชื่อหน่วยที่  1   จ านวน  4  ชั่วโมง 

เร่ือง  โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์     

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 

1. อธิบายโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. อธิบายสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้ถูกต้อง 

3. บอกความแตกต่างของไมโครโพรเซสเซอร์กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง  

4. อธิบายหลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้อย่างถูกต้อง 

1. แนะน ารายวิชาและเกณฑ์การให้คะแนน 

2. โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์  

3. สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4. ไมโครโพรเซสเซอรกั์บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

5. หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

วิธีการสอน   
1. บรรยายประกอบ power point 
สื่อการสอน               
1. ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์  
2. Power Point เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. การบ้าน เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
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ทะนงศักดิ์  สัตนาโค.2559.ไมโครคอยโทรลเลอร์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ บริษัท 

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด 
ทันพงษ์ ภู่รักษ์.เอกสารประกอบวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น. [Online] Available:  

http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_1.pdf  
เข้าถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

ปิยะ  ศุภวราสุวัฒน์.2559.ไมโครคอนโทรลเลอร์.กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  

ประพันธ์  พิพัฒนสุข และ ธีระพันธ์  พิพัฒนสุข.2557.ไมโครคอนโทรลเลอร์.กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 

สุชิน  ชินสหี์.2557.ไมโครคอนโทรลเลอร์.นนทบุรี: บริษัทศูนย์หนังสือ เมืองไทย จ ากัด 
ประจิน พลังสันติกุล.2558.พื้นฐานภาษา C ส าหรับ Arduino.กรุงเทพมหานคร :บริษัท แอพ
ซอฟต์เทค จ ากัด  
เอกขัย มะการ.2552.เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino.
กรุงเทพฯ:บริษัท อีทีที จ ากัด 
การประเมิน   
1. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

2. คะแนนจากการท าการบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_1.pdf
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา  2105 – 2105  ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  สอนครั้งที่ 1 
หน่วยที ่1 ช่ือหน่วย โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวน 4 ชม.   
 
หัวข้อเรื่อง 

1.6 แนะน ารายวิชาและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.7 โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์  
1.8 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
1.9 ไมโครโพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
1.10 หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
สาระส าคัญ 

 
ในหน่วยนี้จะศึกษาเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) อุปกรณ์ควบคุมขนาด

เล็กที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้ แต่ในตัวอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กนี้ได้บรรจุความสามารถที่
คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่ง
ออกมาได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)   
2. หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจ าที่มีไว้ส าหรับ

เก็บโปรแกรมหลัก (Program Memory) และ หน่วยความจ าข้อมูล (Data Memory)  
 3. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตอินพุต (Input 

Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port)  
4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล

ระหว่าง ซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต 
5. วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา   
ความแตกต่างระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์คือไมโครโพรเซสเซอร์ 

ไม่สามารถต่อใช้งานได้เพียงตัวเดียวจะต้องต่อกับหน่วยความจ าและอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตจึงจะ
สามารถน าไปใช้งานได้แต่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถน าไปใช้ในงานควบคุมได้ทันทีเพราะภายใน
ได้รวมเอาหน่วยความจ า อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต และ วงจรที่จ าเป็นบางส่วนเข้าไว้ภายในตัวไอซี
เรียบร้อยแล้ว 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

ทฤษฎี 
           1. อธิบายโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง                         
           2. อธิบายสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ถูกต้อง    
           3. บอกความแตกต่างของไมโครโพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง 

4. อธิบายหลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง 



8 
 

กระบวนการสอน 
ขั้นที ่1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
(ทฤษฎี) 

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันมาก ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้
งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ในปัจจุบันเช่น สัญญาณไฟจราจร เครื่องซักผ้า เครื่องถ่ายเอกสาร วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์นักเรียนจะได้เรียนรู้หน้าที่ส่วนต่างๆและชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
ควบคุม และการต่อวงจรประยุกต์ใช้งาน วันนี้ เราจะมาเรียนโครงสร้างและส่วนประกอบของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ขั้นที ่2 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวข้อการสอน เวลา 
(นาที) 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ) 

วิธีการสอน
และกิจกรรม 

น าเข้าสู่บทเรียน 5   บรรยาย 

ทฤษฎี : 

1.1 แนะน ารายวิชาและเกณฑ์
การ 
ให้คะแนน 

10   บรรยาย 

1.2 โครงสร้าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

60  1. อธิบายโครงสร้าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง 

บรรยาย
ประกอบ
power point 

1.3 สถาปัตยกรรมของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

50  2. อธิบายสถาปัตยกรรมของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ถูกต้อง 

บรรยาย
ประกอบ 
power point 

1.4 ไมโครโพรเซสเซอร์กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

25  3. บอกความแตกต่างของไมโคร
โพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์
ได้อย่างถกูต้อง 

บรรยาย
ประกอบ
power point  

1.5 หลักการท างานของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

50  4. อธิบายหลักการท างานของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง 

บรรยาย
ประกอบ
power point 

ท าแบบฝึกหัด 25   

สรุปและทบทวนบทเรียน   15   บรรยาย 
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ขั้นที ่3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
(ทฤษฎี)  

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่สามารถควบคุม
อุปกรณ์ภายนอกได้ แต่ในตัวอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กนี้ได้บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบ
คอมพิวเตอร์  
โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)   
2. หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยความจ าที่มีไว้ส าหรับ

เก็บโปรแกรมหลัก (Program Memory) และ หน่วยความจ าข้อมูล (Data Memory)  
 3. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตอินพุต (Input 

Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port)  
4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล

ระหว่าง ซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต 
5. วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา   

     ความแตกต่างระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์คือไมโครโปรเซสเซอร์ไม่
สามารถต่อใช้งานได้เพียงตัวเดียวจะต้องต่อกับหน่วยความจ าและอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตจึงจะ
สามารถน าไปใช้งานได้แต่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถน าไปใช้ในงานควบคุมได้ทันทีเพราะภายใน
ได้รวมเอาหน่วยความจ า อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต และ วงจรที่จ าเป็นบางส่วนเข้าไว้ภายในตัวไอซี
เรียบร้อยแล้ว  
 
ขั้นที ่4  การประเมินผล 
4.1 ถามตอบในชั้นเรียน 
1. ค าถาม    โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   ค าตอบ    1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit)   

      2. หน่วยความจ า (Memory)  
      3. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก  
      4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS)  
      5. วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา  

2. ค าถาม    สถาปัตยกรรมวอนนิวแมนน์ และสถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ดแตกต่างกันอย่างไร 
   ค าตอบ    สถาปัตยกรรมวอนนิวแมนน์จะติดต่อกับหน่วยความจ าผ่านบัสข้อมูลเพียง 8 บิต ส่วน 

      สถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ดมีบัสข้อมูลสองทาง ส่วนแรกคือซีพียูจะติดต่อกับหน่วยความจ า   
      แรมผ่านบัสข้อมูล 8 บิต และส่วนที่สองคือซีพียูจะติดต่อกับหน่วยความจ ารอมผ่าน 
      บัสข้อมูล 12, 14, 16 บิต 

3. ค าถาม    PWM (Pulse Width Modulation) มีหน้าที่อะไร   
   ค าตอบ    การสร้างสัญญาณพัลส์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่และ Duty Cycle ได้เพ่ือน าไปควบ 
                อุปกรณ์ต่างๆเช่น มอเตอร์         
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สื่อการเรียนการสอน 

1.ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์  
2.Power Point เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3.การบ้าน เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4.แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
2.คะแนนจากการท าการบ้าน 
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แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 

วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์         เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์    
ระดบั ปวช.3         แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์       จ านวน 7 ข้อ          7  คะแนน 
................................................................................................................................................................  
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (× ) ลง
หน้าข้อที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 
1. ไมโครคอนโทรลเลอร์นิยมเรียกว่าอะไร  
    (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 4) 
    ก. ICU 
    ข. CPU 
    ค. COM 
    ง. MCU 
 
2. ไมโครโปรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ แตกต่างกันอย่างไร 
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 3) 
    ก. ไมโครโปรเซสเซอร์มีหน่วยความจ าภายใน 
    ข. ไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่มีความจ าภายใน 
    ค. ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหน่วยความจ าและ     
        พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต 
    ง. ไมโครโปรเซสเซอร์มีหน่วยความจ าและ 
       พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต 
 
3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1) 
    ก. หน่วยความจ าข้อมูล 
    ข. วงจรก าเนิดสัญญาณไซน์ 
    ค. หน่วยประมวลกลาง 
    ง. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ต 
 
4. ช่องทางเดินสัญญาณใดใช้ส าหรับก าหนดต าแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจ า 
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1) 
    ก. Data Bus 
    ข. Control Bus 
    ค. Address Bus 
    ง. Access Bus 
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5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR พัฒนามาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลใด 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 2) 
    ก. MCS-51 
    ข. ARM  
    ค. PIC 
    ง. MSP 
6. บอร์ด Arduino UNO R3 สร้างมาจากไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอะไร 
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 2) 
    ก. MCS-51 
    ข. AVR  
    ค. PIC 
    ง. MSP 
7. UART เป็นการสื่อสารตามมาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบอะไร 
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 4) 
    ก. SPI 
    ข. I2C  
    ค. RS-485 
    ง. RS-232 
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ใบความรู้ 
หน่วยที่ 1 เร่ือง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพราะใช้

งานได้ ง่าย สะดวก มีขนาดเล็ก ราคาถูก และที่ส าคัญสามารถสั่งงานให้ท างานตามเงื่อนไขใหม่ตาม
ผู้ใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนวงจรภายนอก มีบริษัทผู้ผลิตไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ออกมาหลาย
ตระกูล เช่น Z80, PIC, MCS51, AVR, ARM7, ARM9, 68HC แต่ละตระกูลก็จะมีคุณสมบัติต่างกัน
ออกไป 
1. โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์  
1.1 ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มาจากค าว่าไมโคร (Micro) หมายถึงขนาดเล็ก 
ส่วนค าว่าคอนโทรลเลอร์ (Controller) หมายถึงตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
จึงหมายถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้ แต่ในตัวอุปกรณ์ควบคุม
ขนาดเล็กนี้ได้บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ กล่าวคือไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ได้รวมเอาซีพียู ( CPU ) หน่วยความจ า (Memory) อินพุตเอาต์พุตพอร์ต (I/O Port) รีจิสเตอร์ 
(Register) วงจรผลิตสัญญาณ (Oscillator) และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรแปลงจากสัญญาณ 
อนาล็อกเป็นดิจิทัลวงจรสร้างสัญญาณ PWM (มีเฉพาะบางเบอร์) ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานควบคุมต่าง ๆ ได้ดี  
1.2 โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละเบอร์แต่ละตระกูลนั้นมีโครงสร้างภายในแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ 
บริษัทผู้ผลิตและจุดประสงค์ของการสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นั้ น ๆ พ้ืนฐานของโครงสร้าง
ภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์มีส่วนประกอบดังรูปที่ 1 

Interrupt
Control

Flash
Memory

SPI
EEPROM
Memory

UART
Port

RAM
SFR

CPU

Oscillator
Watchdog

Timer
External Memory

Control
Input Output

Port
Timer 0
Timer 1

Internal Address bus / Data

 
รูปที่ 1.1 โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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รูปที่ 1.2 โครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
โครงสร้างโดยทั่วไปของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: Central Processing Unit) ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยน าข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลมา
ท างาน ประมวลผลข้อมูลตามค าสั่งของโปรแกรม และส่งผลลัพธ์ออกไปหน่วยแสดงผลโดยการท างาน
ของซีพียูมี 2 จังหวะ 

1.1 เฟตซ์ (Fetch) คือ การอ่านค าสั่งโปรแกรมแล้วท าการถอดรหัสค าสั่งเป็นภาษาเครื่อง 
1.2 เอ็กซิคิวต์ (Executed) คือ การท าตามค าสั่งโปรแกรมท่ีถอดรหัสแล้ว 
2. หน่วยความจ า (Memory) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1.2.1 หน่วยความจ าที่มีไว้ส าหรับเก็บโปรแกรมหลัก (Program Memory) เปรียบเสมือน

ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คือข้อมูลใด ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในนี้จะไม่สูญหายไปแม้ไม่มีไฟเลี้ยง 
อีกส่วนหนึ่งคือ 

1.2.2 หน่วยความจ าข้อมูล (Data Memory) ใช้เป็นเหมือนกระดาษทดในการค านวณของ
ซีพียู และเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราวขณะท างาน แต่หากไม่มีไฟเลี้ยง ข้อมูลก็จะหายไปคล้ายกับหน่วย
ความแรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป แต่ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ 
หน่วยความจ าข้อมูลจะมีทั้ งที่ เป็นหน่วยความจ าแรม ซึ่ งข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มี ไฟเลี้ยง  
และเป็นอีอีพรอม (EEPROM: Erasable Electrically Read-Only Memory) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล
ได้แม้ไม่มีไฟเลี้ยง 

3. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก หรือพอร์ต (Port) มี 2 ลักษณะคือ พอร์ตอินพุต  
(Input Port) และพอร์ตส่งสัญญาณหรือพอร์ตเอาต์พุต (Output Port) ส่วนนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ภายนอก ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญมาก ใช้ร่วมกันระหว่างพอร์ตอินพุตเพ่ือรับสัญญาณ 
อาจจะด้วยการกดสวิตช์เพ่ือน าไปประมวลผลและส่งไปพอร์ตเอาต์พุต เพ่ือแสดงผลเช่น การติดสว่าง
ของหลอดไฟ เป็นต้น 
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4. ช่องทางเดินของสัญญาณ หรือบัส (BUS) คือเส้นทางการแลกเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล
ระหว่าง ซีพียู หน่วยความจ าและพอร์ต เป็นลักษณะของสายสัญญาณ จ านวนมากอยู่ภายในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบัสข้อมูล (Data Bus), บัสแอดเดรส (Address Bus) และบัส
ควบคุม (Control Bus) 

 
รูปที่ 1.3 การติดต่อของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1) บัสต าแหน่ง (Address Bus) จะเป็นกลุ่มสายสัญญาณที่ใช้ส าหรับก าหนดต าแหน่งของ
ข้อมูลในหน่วยความจ า หรือระบุต าแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ โดยบัสต าแหน่งจะเป็น
เส้นทางที่ใช้ส่งข้อมูลออกจากไมโครโพรเซสเซอร์เพียงทิศทางเดียว โดยใช้เพ่ือระบุต าแหน่งของ
อุปกรณ์ท่ีต้องการจะติดต่อด้วยเท่านั้น  

2) บัสข้อมูล (Data Bus) จะเป็นกลุ่มสายสัญญาณท่ีใช้ในการรับส่งข้อมูลหรือรหัสค าสั่งต่างๆ
ระหว่างไมโครโพรเซสเซอร์กับหน่วยความจ าโปรแกรมหน่วยความจ าข้อมูล อุปกรณ์อินพุตและ
อุปกรณ์เอาต์พุตทุกตัวที่ต่อพ่วงอยู่กับระบบ โดยบัสข้อมูลนี้จะเป็นแบบสองทิศทางสามารถรับและส่ง
ข้อมูลทั้งไปและกลับได้ในสายสัญญาณเดียวกัน โดยบัสข้อมูลเปรียบเสมือนช่องทางเดิน  รถถ้ามีมาก
จะท าให้การติดต่อท าได้รวดเร็วขึ้น เช่น บัสข้อมูลแบบ 8 บิตจะท างานได้เร็วกว่า บัสข้อมูลแบบ 4 บิต  

3) บัสควบคุม (Control Bus) จะเป็นกลุ่มสายสัญญาณท่ีส่งสัญญาณควบคุมการท างานต่างๆ 
ของระบบ โดยไมโครโพรเซสเซอร์สามารถส่งสัญญาณไปควบคุมหน่วยความจ าและอุปกรณ์ อินพุต/
เอาต์พุตภายนอกเพ่ืออ่านหรือเขียนข้อมูลได้ และอุปกรณ์ภายนอกสามารถส่งสัญญาณมาควบคุมการ
ท างานของไมโครโพรเซสเซอร์ได้เช่น การรีเซต 

5. วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา นับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญมากอีกส่วนหนึ่ง เนื่องจากการ
ท างานที่เกิดขึ้นในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ จะขึ้นอยู่กับการก าหนดจังหวะ หากสัญญาณนาฬิกามี
ความถี่สูง จังหวะการท างานก็จะสามารถท าได้ถี่ข้ึนส่งผลให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนั้น มีความเร็วใน
การประมวลผลสูงตามไปด้วย 

1.3 โครงสร้างภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ในปัจจุบันผู้ผลิตไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ได้สร้างโครงสร้างขาเพ่ือต่อใช้งานหลายลักษณะ
เช่นโครงสร้างแบบ SOIC, PDIP, PLCC และ TQFP 
 



16 
 

 1) โครงสร้างแบบ SOIC (Small Outline Integrated Circuit) 

 
รูปที่ 1.4 โครงสร้างแบบ SOIC 

 
 
2) โครงสร้างแบบ PDIP (Plastic Dual In-line Package) 

 

 
รูปที่ 1.5 โครงสร้างแบบ PDIP 

 
  

3) โครงสร้างแบบ PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) 
 

 
รูปที่ 1.6 โครงสร้างแบบ PLCC 

 
 
4) โครงสร้างแบบ TQFP (Thin Quad Flat Packages) 

 
รูปที่ 1.7 โครงสร้างแบบ TQFP 
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2. สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์มี 2 แบบ คือ 
2.1 สถาปัตยกรรมวอนนิวแมนน์ (Von-Newman Architecture) 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมนี้ ซีพียูจะติดต่อกับหน่วยความจ าผ่าน
บัสข้อมูลเพียง 8 บิต ท าให้ซีพียูไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลกับหน่วยความจ าได้ในเวลา
เดียวกัน การท างานจึงค่อนข้างช้า 

รูปที่ 1.8 สถาปัตยกรรมวอนนิวแมนน์ 

2.2 สถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ด (Harvard Architecture) 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมนี้จะมีบัสข้อมูลสองทาง ส่วนแรกคือซีพียูจะ

ติดต่อกับหน่วยความจ าแรมผ่านบัสข้อมูล 8 บิต และส่วนที่สองคือซีพียูจะติดต่อกับหน่วยความจ า
รอมผ่านบัสข้อมูล12, 14, 16 บิต ซีพียูจึงสามารถอ่านและเข้าถึงหน่วยความจ าแรมและ
หน่วยความจ ารวมได้ในเวลาเดียวกันท าให้กระบวนการท าค าสั่งลดขั้นตอนลงไมโครคอนโทรลเลอร์จึง
ท างานได้เร็วขึ้น 

 
รูปที่ 1.9 สถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ด 

 
ประเภทของไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อแบ่งสถาปัตยกรรมการประมวลผล 
 1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต 
 2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 12 บิต 
 3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 14 บิต 
 4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 16 บิต 
 5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต 
ประเภทของไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อแบ่งสถาปัตยกรรมผู้ผลิต 

  1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC (บริษัทผู้ผลิต Microchip ไมโครชิป)  
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS51 (บริษัทผู้ผลิต Atmel, Phillips) 
3. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR (บริษัทผู้ผลิต Atmel) 
4. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM7, ARM9  
5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Basic Stamp (บริษัทผู้ผลิต Parallax) 
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6. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PSOC (บริษัทผู้ผลิต CYPRESS) 
7. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MSP (บริษัทผู้ผลิต Texas Instruments) 
8. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC (บริษัทผู้ผลิต MOTOROLA) 
9. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล H8 (บริษัทผู้ผลิต Renesas) 
10. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล RABBIT  
11. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Z80 (บริษัทผู้ผลิต Zilog) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่างๆ ที่ได้รับความนิยมและมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันมีดังนี้  
  
Z-80  
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้กัน เริ่มตั้งแต่ตัวแรกที่เป็นลักษณะของ CPU ไม่ถึงขั้นเรียกว่า 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็คือ ตระกูล Z80 เป็นลักษณะของ CPU เล็ก ๆ ที่ต้องอาศัย อินพุต/เอาต์พุต 
ต่างๆ เพ่ิมเติมเข้ามามาก จึงท าให้บอร์ดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จัดได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ดี
ของยุคสมัยนั้น ท าให้ได้เรียนรู้ ชุดค าสั่งที่เป็น Op Code  

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.10 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Z-80 

 

 
รูปที่ 1.11 ตัวอย่างการใช้งาน Z-80 บนบอร์ดทดลองจริง 

MCS-51  
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บริษัทที่สร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เป็นบริษัทแรกคือบริษัท Intel ตระกูล 
MCS-51 เป็นตระกูลที่พัฒนาต่อจาก Z80 ท าให้การศึกษาเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมในลักษณะของ Assembly Code แล้วโหลดลงบอร์ดเพ่ือใช้งาน 
ตลอดจนสถาปัตยกรรมในการออกแบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้จะช่วยลดอุปกรณ์รอบข้างลงไป
ได้มาก เหมาะที่จะน าไปใช้งานจริง  

 

                      
รูปที่ 1.12 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 

 
ตัวอย่างการต่อใช้งาน MCS-51 บนบอร์ดทดลองจริง อุปกรณ์รอบข้างจะน้อยกว่า Z-80 

มากท าให้ ออกแบบวงจรได้ง่ายขึ้นมาก  

 
รูปที่ 1.13 ตัวอย่างการต่อใช้งาน MCS-51 บนบอร์ดทดลอง  

PIC 
บริษัท Microchip Technology เป็นผู้สร้างและผลิต PIC เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ยุค

ต่อมาที่ ได้รับความนิยมสูงอีกตระกูลหนึ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ค าว่า PIC ย่อมาจากค าว่า 
(Peripheral Interface Controller) ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลนี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในทุก
ด้าน ท าให้ได้รับความนิยมกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคเก่า เพราะในเรื่องของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีน้อย 
ประกอบกับมีหน่วยความจ า EEPROM ในตัว จึงท าให้ง่ายต่อการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล และ PORT 
ต่างๆ ได้มีการ latch ในตัว IC อยู่ แล้วจึงสามารถต่อออกมาใช้งานภายนอกได้โดยตรง มีกระแสและ
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แรงดันที่เพียงพอ และอีกความสามารถหนึ่ง คือสามารถโปรแกรมตัว Boot Loader เข้าไปในตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ จึงท าให้ง่ายในการโหลดโปรแกรมเข้าไปจากคอมพิวเตอร์โดยผ่านทาง Serial 
Port และกดปุุม Reset เพียงอย่างเดียวไม่ต้องการเครื่องโปรแกรม IC เพ่ิมเติม อย่างที่ต้องมีกับระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นเก่าอย่าง MCS-51  

 
รูปที่ 1.14 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 

ตัวอย่างการต่อใช้งาน PIC กับบอร์ดทดลองจริง ฟังก์ชั่นการใช้งานค่อนข้างครบ และ
โปรแกรมง่าย โดย CCS, HI-TECH C Compiler, C18 C Compile, C30 C Compiler, MPLAB  
เป็นต้น  

 
รูปที่ 1.15 ตัวอย่างการต่อใช้งาน PIC  

AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นต่อมาที่มีการพัฒนาต่อมาจาก MCS-51 โดยบริษัท 
ATMEL อัน เนื่องมาจากว่า MCS-51 ยุคหลังนี้ไม่ค่อยมีคนใช้งานจริง และมีใช้งานแต่เฉพาะ 
ในสถาบันการศึกษา เป็น เช่นนี้ก็เพราะว่าการออกออกแบบวงจรที่ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องอาศัยการ
ต่ออุปกรณ์ร่วมเยอะนั้นเอง ดังนั้น AVR จึงเข้ามาเป็นที่นิยมในการท างานด้านนี้ โดยคุณสมบัติหลัก 
ที่น่าสนใจก็คือ สามารถ Interface ผ่าน USB ได้โดยตรง ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ยุคเก่าท าได้ 
โดยต่อผ่านพอร์ต RS-232 แต่เนื่องด้วย คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ พอร์ต RS-232 เริ่มหายาก ดังนั้น AVR 
จึงได้รับความนิยม  
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รูปที่ 1.16 ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR 
ตัวอย่างการต่อ AVR ใช้งานบนบอร์ดท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับไมโครคอมพิวเตอร์  

 
รูปที่ 1.17 ตัวอย่างการต่อใช้งาน AVR 

Arduino  
Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแบบส าเร็จรูปในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกสร้างมาจาก 

Controller ตระกูล AVR ของ ATMEL ข้อดีของไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดคือเรื่องของ Open 
Source ที่สามารถน าไป พัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได้และความสามารถในการเพ่ิม Boot Loader 
เข้าไปที่ตัว AVR จึงท าให้การ Upload Code เข้าตัวบอร์ดสามารถท าได้ง่ายขึ้น และยังมีการพัฒนา 
Software ที่ใช้ในการควบคุมตัวบอร์ด ของ Arduino มีลักษณะเป็นภาษา C++ ที่โปรแกรมเมอร์มี
ความคุ้นเคยในการใช้งาน ตัวบอร์ดสามารถน าโมดูลมาต่อเพ่ิม ซึ่งทาง Arduino เรียกว่าเป็น shield 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถเพ่ิมข้ึน  
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รูปที่  1.18 ไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino 

 
รูปที่ 1.19 ตัวอย่างการต่อใช้งาน Arduino บนบอร์ด Shield 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi 
Raspberry Pi เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ Board ยุคนี้เหมือนกัน ใช้ Controller ตระกูล 

ARM เช่นกัน ที่น่าสนใจส าหรับบอร์ด Raspberry Pi ก็คือการจ าลองตัวมันเองให้เป็นระบบ
คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ เครื่องหนึ่ง ที่สามารถรันระบบ Linux ได้ในตัว นั้นก็หมายถึงการดึงระบบ
ต่างๆ เพ่ือมาใช้งานใน board ท าให้มีความสะดวกมากเพราะมี OS Linux ท างานให้แทนอยู่แล้ว 
อย่างเช่นการติดต่อกับระบบ Network การติดต่อกับระบบจอภาพ การติดต่อระบบเสียง ตลอดจน
การติดต่อกับระบบการเก็บข้อมูลผ่าน SD Card ซึ่งสามารถท าได้ครบและครอบคลุม ด้วย
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่รันอยู่บนตัวบอร์ด Raspberry Pi  
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รูปที่ 1.20 ตัวอย่างการประยุคใช้ Raspberry Pi เป็น Smart TV 

ทั้งหมดนี้ก็คือวิวัฒนาการของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้รับความ
นิยม แต่ยังมีอีกหลายรุ่นที่มีการผลิตขึ้นมาใช้งานและมิได้กล่าวถึงในที่นี้ มีเฉพาะที่นิยมและรู้จักกัน
เป็นวงกว้างในปัจจุบันเท่านั้น 
 
3. ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ 

จากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไอซีรวมได้มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมีการน า
ทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาสร้างรวมไว้ด้วยกันและพัฒนาจนเป็นทรานซิสเตอร์ล้านๆตัวมาไว้ในวงจร
รวมแบบ LSI (Large Scale integrated Circuit) ได้ และมีการพัฒนาต่อไปโดยสามารถรวมเอาวงจร
ที่ใช้เป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบคอมพิวเตอร์ มาบรรจุอยู่ไว้ในไอซีโดยเรียกไอซีนี้ว่า   
ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) มาต่อน าไมโครโพรเซสเซอร์ร่วมกับหน่วยความจ า และหน่วย
อินพุต/เอาต์พุต จะท าให้ได้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขึ้นมาเรียกว่า  ไมโครคอมพิวเตอร์ 
(Microcomputer) คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เป็นหน่วยประมวลผลกลาง 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่มีความสามารถ 
ในการประมวลผลและตัดสินใจต่างๆ สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้อย่างอิสระ ท าให้สามารถ
น าไปใช้งานแทนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการน าไปใช้ในงานควบคุม
ต่างๆ ซึ่งภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า 
อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต และวงจรสัญญาณนาฬิกา เหมือนกับน าระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบรรจุไว้
ในไอซีตัวเดียว 

 ไมโครโพรเซสเซอร์ไม่สามารถต่อใช้งานได้เพียงตัวเดียว จะต้องต่อกับหน่วยความจ าและ
อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตจึงจะสามารถน าไปใช้งานได้ แต่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถน าไปใช้ใน
งานควบคุมได้ทันทีเพราะภายในได้รวมเอาหน่วยความจ า อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต และ วงจรที่
จ าเป็นบางส่วนเข้าไว้ภายในตัวไอซีเรียบร้อยแล้ว โดยรูปร่างภายนอกของไอซีไม่สามารถบอกได้ว่า
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อุปกรณ์ตัวนั้นเป็นไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ จะต้องศึกษาเอกสารรายละเอียดจาก
ผู้ผลิต 
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4. หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
รูปที่ 1.21  ตัวอย่างการประยุคใช้ Raspberry Pi เป็น Smart TV 

ไมโครคอนโทรลเลอร์มาจากค าว่า ไมโคร (Micro) คือไมโครโพรเซสเซอร์และคอนโทรลเลอร์ 
(Controller) คือ ตัวควบคุม ไมโครคอนโทรเลอร์จึงเป็นไอซีหรือวงจรรวมที่บรรจุไมโครโพรเซสเซอร์
ไว้ภายในสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานได้ ไมโครคอนโทรเลอร์มีความสามารถด้านต่างๆ 
ที่รวมเข้าไปอยู่ในตัวไอซี เช่น ADC (Analog to Digital) ส่วนภาครับสัญญาณอนาล็อกแปลงไปเป็น
สัญญาณดิจิตอล, DAC (Digital to Analog) ส่วนภาคส่งสัญญาณดิจิตอลแปลงไปเป็นสัญญาณ
อนาล็อก, I2C (Inter Integrate Circuit Bus) เป็นการสื่อสารอนุกรม แบบซิงโครนัส 
(Synchronous) เพ่ือใช้ ติดต่อสื่อสาร ระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) กับอุปกรณ์ภายนอก ซึ่ง
ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Philips Semiconductors โดยใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้นเท่านั้น คือ 
serial data (SDA) และสาย serial clock (SCL) ซึ่งสามารถ เชื่อมต่ออุปกรณ์ จ านวนหลายๆ ตัว 
เข้าด้วยกันได้ ท าให้ MCU ใช้พอร์ตเพียง 2 พอร์ตเท่านั้น, SPI (Serial Peripheral Interface) เป็น
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพ่ือรับส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส (Synchronize) มีสัญญาณนาฬิกาเข้ามา
เกี่ยวข้องระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หรือจะเป็นอุปกรณ์ภายนอกที่มีการรับส่ง
ข้อมูลแบบ SPI อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่เป็นมาสเตอร์ (Master) โดยปกติแล้วจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 
หรืออาจกล่าวได้ว่าอุปกรณ์ Master จะต้องควบคุมอุปกรณ์ Slave ได้ โดยปกติตัว Slave มักจะเป็น
ไอซี (IC) หน้าที่พิเศษต่างๆ เช่น ไอซีอุณหภูมิ, ไอซีฐานเวลานาฬิกาจริง (Real-Time Clock) หรือ
อาจเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ท าหน้าที่ในโหมด Slave ก็ได้เช่นกัน , PWM (Pulse Width 
Modulation) การสร้างสัญญาณพัลส์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่และ Duty Cycle ได้เพ่ือน าไป
ควบอุปกรณ์ต่างๆเช่น มอเตอร์, UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) ท า
หน้าที่รับส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัสส าหรับมาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบ RS-232 
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รูปที่ 1.22 การรับส่งข้อมูลแบบ RS-232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-PEca0UHwKBM/UfFGGALuubI/AAAAAAAAAEo/RbVoS11qyGA/s1600/01.gif
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แบบฝึกหัด 

ค าสั่ง ให้ผู้เรียนตอบค าถามให้สมบูรณ์ ( 5 คะแนน ) 
1. จงให้ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

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

 
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ต่างกันอย่างไร  ( 5 คะแนน ) 

................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
ค าสั่ง ให้ผู้เรียนตอบค าถามให้สมบูรณ์ 

1. จงให้ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ ( 5 คะแนน ) 
การรับส่งข้อมูลแบบ RS-232 ตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ควบคุม ดังนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จึง 

หมายถึงอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้ แต่ในตัวอุปกรณ์ควบคุม
ขน าด เล็ กนี้ ไ ด้ บ ร รจุ ค ว ามส ามารถที่ ค ล้ า ย คลึ ง กั บ ร ะบบคอม พิ ว เ ตอร์  กล่ า ว คื อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู (CPU) หน่วยความจ า (Memory) อินพุตเอาต์พุตพอร์ต 
(I/O Port) รีจิสเตอร์ (Register) วงจรผลิตสัญญาณ (Oscillator) และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
วงจรแปลงจากสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลวงจรสร้างสัญญาณ PWM (มีเฉพาะบางเบอร์) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานควบคุมต่าง ๆ ได้ดี 

 
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ต่างกันอย่างไร  ( 5 คะแนน ) 

ไมโครโพรเซสเซอร์ไม่สามารถต่อใช้งานได้เพียงตัวเดียว จะต้องต่อกับหน่วยความจ าและ
อุปกรณ์ อินพุต/เอาต์พุตจึงจะสามารถน าไปใช้งานได้ แต่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถ
น าไปใช้ในงานควบคุมได้ทันทีเพราะภายในได้รวมเอาหน่วยความจ า อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตและ 
วงจรที่บางส่วนเข้าไว้ภายในตัวไอซีเรียบร้อยแล้ว โดยรูปร่างภายนอกของไอซีไม่สามารถบอกได้
ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเป็นไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องศึกษาเอกสาร
รายละเอียดจากผู้ผลิต 
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 
วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์         เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์    
ระดบั ปวช.3         แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์       จ านวน 7 ข้อ       7  คะแนน 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (× ) ลง
หน้าข้อที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 
1. MCU เป็นชื่อเรียกของอะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 4)  
    ก. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    ข. ไมโครโปรเซสเซอร์ 
    ค. หน่วยประมวลผลกลาง 
    ง. หน่วยความจ า 
     
2. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 3) 
    ก. ไมโครโปรเซสเซอร์มีหน่วยความจ าภายใน 
    ข. ไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่มีความจ าภายใน 
    ค. ไมโครโปรเซสเซอร์มีหน่วยความจ าและ 
       พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต 
    ง. ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหน่วยความจ าและ     
        พอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต 
 
3. โครงสร้างพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของโครงสร้าง 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1) 
    ก. หน่วยความจ าข้อมูล 
    ข. หน่วยประมวลกลาง 
    ค. วงจรก าเนิดสัญญาณไซน์ 
    ง. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ต 
 
4. Data Bus เป็นช่องทางเดินสัญญาณใด 
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1) 
    ก. สายสัญญาณที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลหรือรหัสค าสั่งต่างๆ 
    ข. สายสัญญาณที่ส่งสัญญาณควบคุมการท างานต่างๆ 
    ค. สายสัญญาณต าแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจ า 
    ง. สายสัญญาณที่ส่งสัญญาณนาฬิกา 
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5. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ถูกพัฒนาให้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลใด 
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 2) 

    ก. ARM 
    ข. AVR  
    ค. PIC 
    ง. MSP 
 
6. ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอะไรที่น ามาสร้างบอร์ด Arduino UNO R3  
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 2) 
    ก. MCS-51 
    ข. MSP  
    ค. PIC 
    ง. AVR  
 
7. การสื่อสารตามมาตรฐานการรับส่งข้อมูลแบบ RS-232 เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบใด 
 (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 4) 
    ก. SPI 
    ข. I2C  
    ค. UART  
    ง. RS-485 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 
วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์        เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์            
ระดบั ปวช.3         แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน 7 ข้อ     7  คะแนน 
................................................................................................................................................................  

1.ง 2.ค 3.ข 4.ค 5.ก 6.ข 7.ง 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 
วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์        เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์           
ระดบั ปวช.3         แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน 7 ข้อ     7  คะแนน 
............................................................................................................................. ................................... 

1.ก 2.ง 3.ค 4.ก 5.ข 6.ง 7.ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 

                                   โครงการสอน 
รหัสวิชา  2105 – 2105 ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ชื่อหน่วยที่  2   จ านวน  4  ชั่วโมง 

เร่ือง  เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 

ทฤษฎี 
1. บอกประวัติของบอร์ด Arduino ได้อย่าง

ถูกต้อง 
2. อธิบายโครงสร้างของ Arduino ได้ถูกต้อง 
3. บอกคุณสมบัติของ Arduino ได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของบอร์ด 

Arduino รุ่นต่างๆ ได้ 
  

ปฏิบัติ 
 1. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายการเชื่อมต่อ Arduino IDE กับ 
Arduino ได้อย่างถูกต้อง 

 3. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Arduino 
IDE ได้อย่างถูกต้อง 

1. ประวัติของบอร์ด Arduino  
2. โครงสร้างของ Arduino 
3. บอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ 

 

วิธีการสอน   
1. บรรยายประกอบ power point 

2. สาธิต 

3. ทดลอง 
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สื่อการสอน               
1. ใบความรู้ เรื่อง เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์  
2. Power Point เรื่อง เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. ของจริง โปรแกรม Arduino IDE, ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
เอกสารอ้างอิง 
ทะนงศักดิ์  สัตนาโค.2559.ไมโครคอยโทรลเลอร์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ บริษัท 

พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด 
ทันพงษ์ ภู่รักษ์.เอกสารประกอบวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น. [Online] Available:  

http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_1.pdf  
เข้าถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

ปิยะ  ศุภวราสุวัฒน์.2559.ไมโครคอนโทรลเลอร์.กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  

ประพันธ์  พิพัฒนสุข และ ธีระพันธ์  พิพัฒนสุข.2557.ไมโครคอนโทรลเลอร์.กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ 

สุชิน  ชินสหี์.2557.ไมโครคอนโทรลเลอร์.นนทบุรี: บริษัทศูนย์หนังสือ เมืองไทย จ ากัด 
ประจิน พลังสันติกุล.2558.พื้นฐานภาษา C ส าหรับ Arduino.กรุงเทพมหานคร :บริษัท แอพ
ซอฟต์เทค จ ากัด   
เอกขัย มะการ.2552.เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino.
กรุงเทพฯ:บริษัท อีทีที จ ากัด  
การประเมิน   
1. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sbt.ac.th/new/sites/default/files/TNP_Unit_1.pdf
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แผนการจัดการเรียนรู้(เหลือจัดหน้าและรูป) 
รหัสวิชา  2105 – 2105  ชื่อวิชา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  สอนครั้งที่ 2 
หน่วยที ่2 ชื่อหน่วย เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์  จ านวน 4 ชม.   
 
หัวข้อเรื่อง 

1.11 ประวัติของบอร์ด Arduino  
1.12 โครงสร้างของ Arduino 
1.13 บอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ 

 
สาระส าคัญ 

ทฤษฎี 
  ในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติของผู้ริเริ่มของ Arduino ชื่อว่า Massimo 
Banzi และ David Cuartielles ซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง Ivrea ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี 
ทั้งสองคนตั้งใจสร้างอุปกรณ์ประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูกที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึ ง 
และซื้อหามาเป็นเจ้าของได้ 
 ระบบเป็นแบบ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ในการน าไปใช้งานต่อเชิงพาณิชย์และยังแจกไฟล์
ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบให้ฟรีๆ ท าให้ประเทศผู้ผลิตอย่างจีนสามารถน าไปผลิตได้ในราคาถูกๆ 
 Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพง
ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก และข้อดี
อีกอย่างคือ กรณีท่ี MCU เสีย ผู้ใช้งานสามารถซ้ือมาเปลี่ยนเองได้ง่าย  
 โครงสร้าง Arduino ประกอบด้วย USBPort, Reset Button, ICSP Port, I/OPort, ICSP 
Port, MCU,  I/OPort, Power Port, Power Jack , MCU  
 
 ปฏิบัติ 

การปฏิบัติงานในหน่วยนี้จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Arduino IDE มีข้ันตอนดังนี้ 
1.เปิดโปรแกรม Arduino IDE 
2. ตั้งค่าบอร์ดให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน 
3. ตั้งค่าพอร์ตเชื่อมต่อกับบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
4. ตั้งค่าชนิดการโปรแกรม (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
5. เขียนโปรแกรมหรือเรียกใช้งานโปรแกรมตัวอย่าง 
6. คลิกปุุมแปลงไฟล์เป็นภาษาเครื่อง  
7. คลิกปุุมเบิร์นไฟล์ลงบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
 
 
 
 
 
 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-uno-r3-detail.html
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ทฤษฎี 

  1. บอกประวัติของบอร์ด Arduino ได้อย่างถูกต้อง 
  2. อธิบายโครงสร้างของ Arduino ได้ถูกต้อง 

3. บอกคุณสมบัติของ Arduino ได้ถูกต้อง 
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของบอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ ได้ 
  
ปฏิบัติ 

  5. ติดต้ังโปรแกรม Arduino IDE ได้อย่างถูกต้อง 
6. อธิบายการเชื่อมต่อ Arduino IDE กับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง 

  7. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Arduino IDE ได้อย่างถูกต้อง 
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กระบวนการสอน 
ขั้นที ่1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
(ทฤษฎี) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันมีอย่างแพร่หลายอย่างที่นักเรียนทราบได้ทราบกัน
จากสัปดาห์ที่แล้ว ในวันนี้เราจะเรียนรู้หนึ่งในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นที่นิยมนั่นก็คือ Arduino  
เนื่องจากเป็นระบบเป็นแบบ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ในการน าไปใช้งานต่อเชิงพาณิชย์และมีไฟล์
ที่ใช้ในการสร้าง ต้นแบบให้ ท าให้ประเทศผู้ผลิตอย่างจีนสามารถน าไปผลิตได้ในราคาสบายๆ โดยไม่
ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ซึ่งวันนี้ครูจะสอนประวัติ Arduino รุ่นต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อแตกต่าง
ของไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino รุ่นต่างๆ และการติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม Arduino IDE 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

หัวข้อการสอน เวลา 
(นาที) 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ) 

วิธีการสอน
และกิจกรรม 

น าเข้าสู่บทเรียน 5   บรรยาย 

ทฤษฎี : 

2.1 ประวัติของบอร์ด Arduino 10   บรรยาย 

2.2 โครงสร้าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

30 1. บอกประวัติของบอร์ด Arduino ได้
อย่างถูกต้อง 

บรรยาย
ประกอบ
power point 

2.3 โครงสร้างของ Arduino 30 2. อธิบายโครงสร้างของ Arduino ได้
ถูกต้อง 

3. บอกคุณสมบัติของ Arduino ได้
ถูกต้อง 

บรรยาย
ประกอบ 
power point 

2.4 บอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ 20  4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
บอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ ได้ 

บรรยาย
ประกอบ
power point  

ปฏิบัติ :    

ใบงานที่ 1 เรื่อง ซอฟต์แวร์
ส าหรับศึกษา Arduino 

160 5. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ได้
อย่างถูกต้อง 

6. อธิบายการเชื่อมต่อ Arduino IDE 
กับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 

Arduino IDE ได้อย่างถูกต้อง 

บรรยาย 
สาธิต ทดลอง 
 

สรุป 15  บรรยาย 
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ขั้นที ่3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
(ทฤษฎี)  
  ผู้ริเริ่มของ Arduino ชื่อว่า Massimo Banzi และ David Cuartielles ซึ่งอาศัยอยู่ใน 
เมือง Ivrea ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ทั้งสองคนตั้งใจสร้างอุปกรณ์ประเภท 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูกที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึง และซื้อหามาเป็นเจ้าของได้ 
 ระบบเป็นแบบ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ในการน าไปใช้งานต่อเชิงพานิชย์และยังแจกไฟล์
ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบให้ฟรีๆ ท าให้ประเทศผู้ผลิตอย่างจีนสามารถน าไปผลิตได้ในราคาถูกๆ 
 Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพง
ส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก และข้อดี
อีกอย่างคือ กรณีท่ี MCU เสีย ผู้ใช้งานสามารถซ้ือมาเปลี่ยนเองได้ง่าย  
 โครงสร้าง Arduino ประกอบด้วย USBPort, Reset Button, ICSP Port, I/OPort, ICSP 
Port, MCU,  I/OPort, Power Port, Power Jack , MCU  
(ปฏิบัติ)  
การใช้งานโปรแกรม Arduino IDE มีข้ันตอนดังนี้ 

1.เปิดโปรแกรม Arduino IDE 
2. ตั้งค่าบอร์ดให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน 
3. ตั้งค่าพอร์ตเชื่อมต่อกับบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
4. ตั้งค่าชนิดการโปรแกรม (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
5. เขียนโปรแกรมหรือเรียกใช้งานโปรแกรมตัวอย่าง 
6. คลิกปุุมแปลงไฟล์เป็นภาษาเครื่อง  
7. คลิกปุุมเบิร์นไฟล์ลงบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 

 
 
สื่อการเรียนการสอน 

5. ใบความรู้ เรื่อง เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์  
6. Power Point เรื่อง เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
7. ของจริง โปรแกรม Arduino IDE, ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 
8. แบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

การประเมินผล 
3. คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-uno-r3-detail.html
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ขั้นที ่4  การประเมินผล 
4.1 ถามตอบในชั้นเรียน 
1. ค าถาม    จงบอกโครงสร้างโดยทั่วไป Arduino 

ค าตอบ    โครงสร้าง Arduino ประกอบด้วย USBPort, Reset Button, ICSP Port, I/OPort,  
             ICSP Port, MCU,  I/OPort, Power Port, Power Jack , MCU  

2. ค าถาม    Arduino Uno R3 ใช้ MCU เบอร์อะไร 
   ค าตอบ    ATmega328 
3. ค าถาม    ขาใช้งาน PWM (Pulse Width Modulation) ของ Arduino Uno R3 คือขาใดบ้าง 
   ค าตอบ    Pin 3, 5, 6, 9, 10 และ 11     
4. ค าถาม    ขั้นตอนการพัฒนา Arduino ด้าน Software 
    ค าตอบ    1. ตั้งค่าบอร์ดให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน 

       2. ตั้งค่าพอร์ตเชื่อมต่อกับบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
       3. ตั้งค่าชนิดการโปรแกรม (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
       4. เขียนโปรแกรมหรือเรียกใช้งานโปรแกรมตัวอย่าง 
       5. คลิกปุุมแปลงไฟล์เป็นภาษาเครื่อง  

                 6. คลิกปุุมเบิร์นไฟล์ลงบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
 
   
 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-uno-r3-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-uno-r3-detail.html
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แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์         เรื่อง เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์    
ระดบั ปวช.3         แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์       จ านวน 7 ข้อ          7  คะแนน 
.............................................................................................................................. .................................. 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (× ) ลง
หนา้ข้อที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 
1. Arduino เวอร์ชันแรกปรากฏต่อสายตาชาวโลกเรียกชื่อว่าอะไร 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1) 
    ก. Arduino Mini 
    ข. Arduino Leonado  
    ค. Arduino Mega 
    ง. Arduino Nano 
 
2. บอร์ด Arduino UNO R3 มีพอร์ตดิจิตอลอินพุต/เอาต์พุตกี่ขา 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 2) 
    ก. 6 ขา 
    ข. 11 ขา  
    ค. 13 ขา 
    ง. 14 ขา 
 
3. ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้บนบอร์ด Arduino UNO R3 คือเบอร์อะไร 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 3) 
    ก. ATmega328 
    ข. ATmega168  
    ค. ATmega32U4  
    ง. ATmega16U2  
 
4.สัญลักษณ์ใดในโปรแกรม Arduino IDE ใช้อัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 7) 
 

    ก.  
    ข.         
    ค. 
    ง. 
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5. โปรแกรม Arduino IDE สามารถดาวน์โหลดได้จากท่ีใด 
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 5) 

    ก. WWW.arduino.go.th 
    ข. WWW.arduino.com  
    ค. WWW.arduino.cc  
    ง. WWW.arduino.org 
 
6. การเชื่อมต่อ Arduino IDE กับคอมพิวเตอร์ จะต้องต่อสายเชื่อมต่อทางใด 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 6) 
    ก. พอร์ต PS2 
    ข. พอร์ต Serial RS-232  
    ค. พอร์ต LPT1 
    ง. พอร์ต USB  
 
7. บอร์ด Arduino Mini 05 และบอร์ด Arduino UNO R3 แตกต่างกันอย่างไร 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 4) 
    ก. ความเร็วของสัญญาณนาฬิกา 
    ข. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์คนละเบอร์  
    ค. บอร์ด Arduino Mini 05 ไม่มีพอร์ต USB  
    ง. จ านวนพอร์ตแอนาลอก 
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ใบความรู้ 
หน่วยที่ 2 เร่ือง เครื่องมอืส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์    

 

 
"Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on 

flexible, easy to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, 
hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments." [ 
www.arduino.cc]  

" Arduino เป็นระบบที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ซึ่งออกแบบให้ใช้งาน
ง่ายทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ กลุ่มเปูาหมายผู้ใช้งานอาดูยโน่ ได้แก่ ศิลปิน นักประดิษฐ์นักออกแบบ 
ใช้ในงานอดิเรก หรือ ใคร ๆ ก็ตามท่ีสนใจในการประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์" 

 
ประวัติของบอร์ด Arduino 
  Ardiono มีผู้ริเริ่มเป็นชาวอิตาเลียน ดังนั้นจึงอ่านออกเสียงไปในทางอิตาเลียนว่า อาดูยโน่ 
หรือ อาดโูน่ หรือ อาดูยอีโน่  
  - ในปี 2005 ผู้ริเริ่มของ Arduino ชื่อว่า Massimo Banzi และ David Cuartielles ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเมือง Ivrea ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ทั้งสองคนตั้งใจสร้างอุปกรณ์
ประเภทไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูกที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึง และซื้อหามาเป็นเจ้าของได้ 
โรงงานเล็ก ๆ ในเมืองที่ว่านี้ก็ถูกใช้เป็นที่ผลิตบอร์ด Arduino เวอร์ชั่นแรก โดยใช้ชื่อโครงการของ
พวกเขาว่า Arduino of Ivrea  
  - นอกจากจะตั้งใจให้ราคาของอุปกรณ์นั้นถูกเมื่อเทียบกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล
อ่ืนๆ ในท้องตลาดแล้ว พวกเขายังตั้งใจให้ Arduino สามารถพัฒนาโดยโปรแกรมที่ "แจกฟรี" ภายใต้
เงื่อนไขในการใช้งานลักษณะ Open Source ดังนั้นจึงเลือกใช้การพัฒนาบนพ้ืนฐานของระบบ 
Wiring 
  - Arduino เวอร์ชันแรกปรากฏต่อสายตาชาวโลกในเดือนกันยายน ปี 2006 เรียกชื่อว่า 
Arduino Mini มี ขนาดเล็กและถูกมาก ราคาขายในเมืองไทยไม่ก่ีร้อยบาท (แต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้ว)  

- ปัจจุบัน Arduino มีบอร์ดหลายแบบให้เลือกใช้งานตามความถนัดและความเหมาะสม 
มากกว่า 20 รุ่น แต่ละรุ่นก็มีขนาด ความจุ ความเร็ว จ านวนขาพอร์ตอินพุต เอาต์พุต แตกต่างกัน
ออกไป มีตั้งแต่ราคาหลักสองสามร้อยบาท ไปจนกระทั่งพันกว่าบาท นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(Shield) ให้อีกมากมาย 
 
สาเหตุที่ Arduino Uno เป็นที่นิยมเนื่องจาก 
  1. ระบบเป็นแบบ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ในการน าไปใช้งานต่อเชิงพาณิชย์และยังแจก
ไฟล์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบให้ฟรีๆ ท าให้ประเทศผู้ผลิตอย่างจีนสามารถน าไปผลิตได้ในราคาถูกๆ 
โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์ 
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 2. ซอฟแวร์ หรือ Arduino IDE ที่ใช้ในการพัฒนายังให้ใช้งานฟรี ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้อย่างถูก
กฎหมาย สามารถไปใช้งานต่อ สร้างผลิตภัณฑ์แล้วขายต่อโดยไม่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ให้แบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เจ้าอื่นๆ 
  3. มีซอฟแวร์ (แบบฟรีๆ) ที่สร้างโดยนักพัฒนาใจดีเข้ามาร่วมอุดมการณ์ (เช่น Fritzing และ 
Processing) ท าให้เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือเข้ามาให้ใช้กันฟรีๆ จ านวนมากทั้ง Blog 
และ website  
 4. ชุมชนคนใช้ Arduino ในต่างประเทศมีอยู่มากมายหาได้จาก Website ต่างๆ เช่น 
Arduino.cc, Makezine.com, instructables.com เว็บพวกนี้แจกแบบร่างและไฟล์ติดตั้ง (Sketch) 
ให้ฟรีๆ สามารถน าไปสร้างโดยหาวัสดุได้ง่าย   
 
โครงสร้าง Hardware ของ Arduino  
  Arduino เปรียบได้กับสมองที่เชื่อมต่อการระหว่างรับรู้กับการแสดงออก ตัวอย่างเช่นดวงตา  
(INPUT) เห็นภาพและตัวหนังสือ สมอง (Arduino) อ่านและท าให้เกิดการแสดงผลที่ปาก (OUTPUT) 
ซึ่งออกเสียงตัวหนังสือที่อ่าน 
 
Layout & Pin out Arduino Board  
 

 
รูปที่ 2.1 โครงสร้าง Hardware ของ Arduino 

 
1. USBPort: ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพ่ืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด 
2. Reset Button: เป็นปุุม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท างานใหม่ 
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2 
4. I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะท าหน้าที่อ่ืนๆ เพิ่มเติมด้วย 
เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin 3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เป็นขา PWM   
5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader 
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6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino 
7. I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็นช่องรับสัญญาณอนาล็อกตั้งแต่ขา A0-A5 
8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเม่ือต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขา
ไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin 
9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V  
10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ท าหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328  
จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2 
 
คุณสมบัติของ Arduino รุ่นต่างๆ 

บอร์ด Arduino ถือว่าเป็น Open Hardware Platform ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี Micro-
controller ของ Atmel เป็นหัวใจหลัก บอร์ด Arduino ที่ผลิตออกมาจ าหน่ายในปัจจุบันมีทั้งหมด 
20 รุ่น  
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รปูที่ 2.2 คุณสมบัติของ Arduino รุ่นต่างๆ 

 
บอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ 

1. Arduino Uno R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่
แพงส่วนใหญ่โปรเจคและ Library ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์ดนี้เป็นหลัก  
และข้อดีอีกอย่างคือ กรณีท่ี MCU เสีย ผู้ใช้งานสามารถซ้ือมาเปลี่ยนเองได้ง่าย 

  

  
รูปที่ 2.3 Arduino Uno R3  

 
2. Arduino Uno SMD เป็นบอร์ดที่มีคุณสมบัติและการท างานเหมือนกับบอร์ด Arduino 

UNO R3 ทุกประการ แต่จะแตกต่างกับที่ Package ของ MCU ซึ่งบอร์ดนี้จะมี MCU ที่
เป็น Package SMD (Arduino UNO R3 มี MCU ที่เป็น Package DIP)   

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-uno-r3-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-uno-smd-detail.html
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 รูปที่ 2.4 Arduino Uno SMD  
 

3. Arduino Mega 2560 R3 เป็นบอร์ด Arduino ที่ออกแบบมาส าหรับงานที่ต้อง
ใช้ I/O มากกว่า Arduino Uno R3 เช่น งานที่ต้องการรับสัญญาณจาก Sensor หรือควบคุม
มอเตอร์ Servo หลายๆ ตัว ท าให้ Pin I/O ของบอร์ด Arduino Uno R3 ไม่สามารถรองรับได้ ทั้งนี้
บอร์ด Mega 2560 R3 ยังมีความหน่วยความจ าแบบ Flash มากกว่า Arduino Uno R3 ท าให้
สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมเข้าไปได้มากกว่า ในความเร็วของ MCU ที่เท่ากัน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.5  Arduino Mega 2560 R3 
 

4. Arduino Mega ADK เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาให้บอร์ด Mega 2560 R3 สามารถติดต่อ
กับอุปกรณ ์ Android Device ผ่านพอร์ตUSB Host ของบอร์ดได ้ 
 

 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 2.6 Arduino Mega ADK  

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-mega-2560-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-mega-2560-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-adk-rev3-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-adk-rev3-detail.html
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5. Arduino Leonardo การท างานจะคล้ายกับบอร์ด Arduino Uno R3 แต่มีการเปลี่ยน 
MCU ตัวใหม่เป็น ATmega32U4 ซึ่งมีโมดูลพอร์ต USB มาด้วยบนชิป (แตกต่างจากบอร์ด Arduino 
UNO R3 หรือ Arduino Mega 2560 ที่ต้องใช้ชิป ATmega16U2 ร่วมกับ Atmega 328 ในการ
เชื่อมต่อกับพอร์ต USB)   
ข้อควรระวัง: เนื่องจาก MCU เป็นคนละเบอร์กับ Arduino Uno R3 อาจะท าให้บอร์ด Shield  
บางตัวหรือ Library ใช้ร่วมกันกับบอร์ดArduino Leonardo ไม่ได้ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบ 
ก่อนใช้งาน 
  

 
รูปที่ 2.7 Arduino Leonardo  

 
6. Arduino Mini 05 เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็กที่ใช้ MCU เบอร์ ATmega 328  

เบอร์เดียวกับบอร์ด Arduino UNO R3  
ข้อแตกต่าง: บอร์ด Arduino Mini 05 จะไม่มีพอร์ต USB มาให้ ผู้ใช้งานต้องต่อกับบอร์ด USB to 
Serial Converter เพ่ิมเม่ือต้องการโปรแกรมบอร์ด 

 
รูปที่ 2.8 Arduino Mini 05 

  7. Arduino Pro Mini 328 3.3V เป็นบอร์ด Arduino ขนาดเล็กใช้ MCU เบอร์ ATmega 
328 ซึ่งจะคล้ายกับบอร์ด Arduino Mini05 แต่บนบอร์ดจะมี Regulator 3.3 V ชุดเดียวเท่านั้น 
ระดับแรงดันไฟที่ขา I/O คือ 3.3V 
 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/official-boards-made-in-italy/arduino-mini-05-detail.html
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 รูปที่ 2.9 Arduino Pro Mini 328 3.3V 

 
8. Arduino Pro Mini 328 5V เป็นบอร์ด Arduino ใช้ MCU เบอร์ ATmega 328 

เช่นเดียวกับบอร์ด Arduino Mini 05 แต่บนบอร์ดจะมี Regulator 5V ชุดเดียวเท่านั้น ระดับ
แรงดันไฟที่ขา I/O คือ 5V 

 
 รูปที่ 2.10 Arduino Pro Mini 328 5V 

 
9. Arduino Ethernet with PoE module เป็นบอร์ด Arduino ที่ใช้ MCU เบอร์

เดียวกับ Arduino Uno SMD ในบอร์ดมีชิปEthernet และช่องส าหรับเสียบ SD Card รวมทั้ง
โมดูล  POE ท า ให้บอร์ดนี้ ส ามารถใช้ แหล่ งจ่ าย ไฟจากสาย  LAN ได้ โดยตรง  โดยไม่ต้ อง
ต่อ Adapter เพ่ิม แต่บอร์ด Arduino Ethernet with PoE module นี้จะไม่มีพอร์ต USB ท าให้
เวลาโปรแกรมต้องต่อบอร์ด USB to Serial Converter เพ่ิมเติม  

 

 
รูปที่ 2.11 Arduino Ethernet with PoE module 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-leonardo-eth-with-poe-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-leonardo-eth-with-poe-detail.html
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10. Arduino Ethernet without PoE module บอร์ดนี้จะตัดโมดูล POE ออกไปต้องใช้
ไฟจากพอร์ต Power Jack เท่านั้น คุณสมบัติอ่ืนๆ จะเหมือนกับบอร์ด Arduino Ethernet with 
PoE module  

 
รูปที่ 2.12 Arduino Ethernet without PoE module  

 
11. Arduino Due เป็นบอร์ด Arduino ที่เปลี่ยนชิป MCU ใหม่ ซึ่งจากเดิมเป็นตระกูล 

AVR เปลี่ยนเป็นเบอร์ AT91SAM3X8E (ตระกูลARM Cortex-M3) แทน ท าให้การประมวลผลเร็วขึ้น 
แต่ยังคงรูปแบบโค้ดโปรแกรมของ Arduino ที่ง่ายอยู่ 
ข้อควรระวัง: เนื่องจากMCU เป็นคนละเบอร์กับ Arduino Uno R3 อาจะท าให้บอร์ด Shield  
บางตัวหรือ Library ใช้ร่วมกันกับบอร์ด Arduino Leonardo ไม่ได้ ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบ
ก่อนใช้งาน   

 
รูปที่ 2.13 Arduino Due 

http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-leonardo-eth-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-leonardo-eth-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-leonardo-eth-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino-leonardo-eth-detail.html
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง ซอฟต์แวร์ส าหรับศึกษา Arduino 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1. บอร์ด Arduino Uno R3  จ านวน 1 ชุด 
 2. LED     จ านวน 1 ตัว 
 
ทฤษฎีเบื้องต้น 
1. Arduino Uno R3: (Hardware) 

      
 

รูปที่ 2.14  โครงสร้าง Arduino Uno R3 และ IC AT mega 328 

 
รูปที่ 2.15  ส่วนประกอบของ Arduino Uno R3  
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1. USB Port: ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพ่ืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด 
2. Reset Button: เป็นปุุม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท างานใหม ่
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2 
4. I/O Port: Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะท าหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย 
เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx, Rx Serial, Pin 3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เป็นขา PWM   
5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader 
6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino 
7. I/O Port: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก  
8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขา
ไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin 
9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V  
10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ท าหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะ
ติดต่อกับ Computer ผ่านAtmega16U2 
 
2. ข้อมูลเฉพาะ Arduino Uno R3 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์       ATmega328 
 แหล่งจ่ายไฟ      5 V 
 ไฟเข้าจ ากัดไว้ที่      6-20 V 
 ขาดิจิตอล I/O      14 ขา (PWM 6 ขา) 
 ขาแอนาล็อก      6 ขา 
 กระแสไฟฟูา DC ต่อเข้าขา I/O    40 mA 
 กระแสไฟฟูาออก DC จากขา 3.3 V   50 mA 
 Flash Memory (0.5KB for boot loader)  32KB 

EEPROM      1KB  
Clock Speed      16Mhz 
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ล าดับขั้นตอนการทดลอง 
การทดลองที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE 
1. เข้าสู่ https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 
 
2. Download Software 

 
 
3. เลือก Just Download  
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4. Unzip ไฟล์ไว้ที่ Drive D: 
5. เปิดใช้งานโปรแกรม Arduino IDE 

 

 
 

6. หน้าจอโปรแกรม Arduino IDE 
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การทดลองที่ 2 การเชื่อมต่อ Arduino IDE กับ Arduino  
1. ต่อบอร์ด Arduino Uno R3 เข้ากับ คอมพิวเตอร์ โดยต่อสายเชื่อมต่อทาง พอร์ต USB 
2. ไปที่ Computer เลือก Manage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เลือก Device Manager  

 
 

4. คลิกท่ี Unknown Device เลือก Update Driver Software… 
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5. เลือก Browse my computer for driver Software… 

 
 
6. เลือก Browse ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม Arduino IDE เลือก Driver แล้วกด Next 

 
 

7. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะแสดงพอร์ต Arduino Uno (COM….) 
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การทดลองที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Arduino IDE 
1. เปิดโปรแกรม Arduino IDE 
2. ตั้งค่าบอร์ดให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน 
 
 

 
 
3. ตั้งค่าพอร์ตเชื่อมต่อกับบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง)  

 
 

4. ตั้งค่าชนิดการโปรแกรม (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
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5. เขียนโปรแกรมหรือเรียกใช้งานโปรแกรมตัวอย่าง 

 
 

6. คลิกปุุมแปลงไฟล์เป็นภาษาเครื่อง  

 
 

7. คลิกปุุมเบิร์นไฟล์ลงบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
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การทดลองที่ 4 การโปรแกรม Arduino IDE เบื้องต้น 
1. ต่อ LED เข้าบอร์ด Arduino Uno R3 ดังรูป 

 
 

2. เขียนโปรแกรมดังนี้ 

 
 
3. คลิกปุุมแปลงไฟล์เป็นภาษาเครื่องหากมีข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไข 
4. คลิกปุุมเบิร์นไฟล์ลงบอร์ด 
5. เปลี่ยน delay (500); ในบรรทัดที่ 7 และ 8 เป็น delay (1000); สังเกตผลการทดลองที่ได้แล้ว
บันทึกผล 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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6. แก้ไขเขียนโปรแกรมดังรูปต่อไปนี้ 

 
 
บันทึกผลการทดลอง 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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ค าถามท้ายการทดลอง  
1. จงเขียนเลขท่ีของนักเรียนหากเป็นเลขตัวเดียวให้เติม 0 ด้านหน้า  
.................................................................................................................................................................. 
 
2. จงเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณรหัสมอสเป็นเลขท่ีของนักเรียนโดยใช้วงจรในการทดลองที่ 4 

 
 
ตอบ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยที ่2 ชื่อหน่วย เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์   

 
ชื่อ – สกุล ........................................................รหัสผู้เข้าเรยีน........................................................... 
ระดับชั้น ปวช.3  ห้อง...................  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วัน/เดือน/ปี......................................................................................................................................... 
เริ่มปฏิบัติงานเวลา.........................น. เสร็จเวลา...............................น.  
รวมปฏิบัติงาน.....................ชัว่โมง................นาที 
 
 คะแนนเต็มรวม 10 คะแนน 
 

ล าดับ 
ที ่

 
หัวข้อการประเมิน 

 
คะแนน 

เต็ม 

ช่วงระดับคะแนน  
ตัว 
คูณ 

 
คะแนน 
จริงที่ได้ ดี

มาก 
ดี ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

มาก 
5 4 3 2 1 

1 การเลือกใช้เครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

2      0.4  

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2      0.4  

3 ผลการปฏิบัติงานที่ท า
ได้ถูกต้อง 

3      0.4  

4 เวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3      0.4  

 รวม 10 รวม  
                                                 

                                    ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ประเมิน 
                                                                  (…………………………………………………..) 
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เกณฑ์การให้คะแนนปฏิบัติงาน 
 

ค าชี้แจง เกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงานนี้ ให้ครูผู้ควบคุมเป็นผู้ประเมินผลตามเกณฑ์การให้
คะแนนเท่านั้น 

1. เกณฑ์การให้คะแนน การเตรยีมวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
หัวข้อประเมิน 
1. เลือกใช้วัสดุในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2. เลือกใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
3. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี 
4. ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. จัดวางวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
  ระดับคะแนน 
   ดีมาก  หมายถึง  มีการเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
       ครบทุกหัวข้อและการประเมิน 
   ดี  หมายถึง  มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
      มีหัวข้อการประเมินได้ 4 หัวข้อ 
   ปานกลาง    หมายถึง  มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
      มีหัวข้อการประเมินได้ 3 หัวข้อ 
   น้อย  หมายถึง  มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
      มีหัวข้อการประเมินได้ 2 หัวข้อ 
   น้อยมาก หมายถึง  มีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
               มีหัวข้อการประเมินได้ 1 หัวข้อ หรือ ปฏิบัติงาน              
                                                               ไม่ได้เลยตาม หัวข้อการประเมิน 
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2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 2.1 เกณฑ์การให้คะแนน การเขียนโปรแกรม 
  
 หัวข้อการประเมิน 

1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการเขียนโปรแกรม 
2. การใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการเขียนโปรแกรม 
3. การใช้งานโปรม Arduino IDE 
4. การเชื่อมต่อชุดฝึกกับคอมพิวเตอร์  

 
ระดับคะแนน 

      ดีมาก หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ รวดเร็ว และถูกต้องครบถ้วนทุกหัวข้อ 
    การประเมิน ตามขั้นตอนในใบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  ดี หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ตามหัวข้อประเมิน มีความถูกต้องตามขั้นตอน 
    ในใบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 4 หัวข้อการประเมิน 
 ปานกลาง    หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ตามหัวข้อประเมิน มีความถูกต้องตามขั้นตอน 
    ในใบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 3 หัวข้อการประเมิน 
        น้อย หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ตามหัวข้อประเมิน มีความถูกต้องตามขั้นตอน 
    ในใบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 2 หัวข้อการประเมิน 
  น้อยมาก หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ตามหัวข้อประเมิน มีความถูกต้องตามขั้นตอน 

ในใบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้น้อยกว่า 2 หัวข้อการ
ประเมิน 
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3.เกณฑ์การให้คะแนน ผลการปฏิบัติงานที่ท าได้ถูกต้อง 
 

ระดับคะแนน 
ดีมาก หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนทุกใบงาน  

  ประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของใบงานและ 
แบบฝึกหัด 

   ด ี หมายถึง  ปฏิบัติงานไดส้ าเร็จ ถูกต้องตามข้ันตอนทุกใบงาน  
   ประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของใบงาน 

    ปานกลาง หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ รวดเร็ว ถูกต้อง 3 ใบงาน  
    ประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของใบงาน 
น้อย หมายถึง  ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ รวดเร็ว ถูกต้อง 2 ใบงาน  

    ประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของใบงาน 
     น้อยมาก หมายถึง  ปฏิบัติงานได้น้อยกว่า 2 ใบงาน  
    ประเมิน เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของใบงาน  
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4.เกณฑ์การให้คะแนน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ระดับคะแนน 
ดีมาก หมายถึง  ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ทันตามเวลา 
   ที่ก าหนด 
ดี หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้แต่ไม่เกิน 5 นาที 

ปานกลาง หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้แต่ไม่เกิน 10 นาที 
       น้อย หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้แต่ไม่เกิน 20 นาที 
 น้อยมาก หมายถึง  การปฏิบัติงานไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้เกินกว่า 20 นาที 
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เฉลยใบงานที่ 1 
เร่ือง ซอฟต์แวร์ส าหรับศึกษา Arduino 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 1. บอร์ด Arduino Uno R3  จ านวน 1 ชุด 
 2. LED     จ านวน 1 ตัว 
 
ทฤษฎีเบื้องต้น 
1. Arduino Uno R3: (Hardware) 

      
 

รูปที่ 1.14  โครงสร้าง Arduino Uno R3 และ IC AT mega 328 

 
รูปที่ 2  ส่วนประกอบของ Arduino Uno R3  

 
1. USB Port: ใช้ส าหรับต่อกับ Computer เพ่ืออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด 
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2. Reset Button: เป็นปุุม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการท างานใหม ่
3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2 
4. I/O Port: Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะท าหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วย 
เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx, Rx Serial, Pin 3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เป็นขา PWM   
5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader 
6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino 
7. I/O Port: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก  
8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขา
ไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin 
9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V  
10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ท าหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะ
ติดต่อกับ Computer ผ่านAtmega16U2 
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2. ข้อมูลเฉพาะ Arduino Uno R3 
 ไมโครคอนโทรลเลอร์       ATmega328 
 แหล่งจ่ายไฟ      5 V 
 ไฟเข้าจ ากัดไว้ที่      6-20 V 
 ขาดิจิตอล I/O      14 ขา (PWM 6 ขา) 
 ขาแอนาล็อก      6 ขา 
 กระแสไฟฟูา DC ต่อเข้าขา I/O    40 mA 
 กระแสไฟฟูาออก DC จากขา 3.3 V   50 mA 
 Flash Memory (0.5KB for boot loader)  32KB 

EEPROM      1KB  
Clock Speed      16Mhz 

 
ล าดับขั้นตอนการทดลอง 
การทดลองที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE 
1. เข้าสู่ https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 
2. Download Software 
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3. เลือก Just Download  

 
 
4. Unzip ไฟล์ไว้ที่ Drive D: 
5. เปิดใช้งานโปรแกรม Arduino IDE 

 

 
 

6. หน้าจอโปรแกรม Arduino IDE 
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การทดลองที่ 2 การเชื่อมต่อ Arduino IDE กับ Arduino  
1. ต่อบอร์ด Arduino Uno R3 เข้ากับ คอมพิวเตอร์ 
2. ไปที่ Computer เลือก Manage 

 

 
 
3. เลือก Device Manager  

 
 

4. คลิกท่ี Unknown Device เลือก Update Driver Software… 
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5. เลือก Browse my computer for driver Software… 

 
 
6. เลือก Browse ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม Arduino IDE เลือก Driver แล้วกด Next 

 
 

7. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะแสดงพอร์ต Arduino Uno (COM….) 
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การทดลองที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Arduino IDE 
1.เปิดโปรแกรม Arduino IDE 
2. ตั้งค่าบอร์ดให้ตรงกับบอร์ดที่ใช้งาน 
 
 

 
 
3. ตั้งค่าพอร์ตเชื่อมต่อกับบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง)  

 
 

4. ตั้งค่าชนิดการโปรแกรม (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
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5. เขียนโปรแกรมหรือเรียกใช้งานโปรแกรมตัวอย่าง 

 
 
6. คลิกปุุมแปลงไฟล์เป็นภาษาเครื่อง  

 
 

7. คลิกปุุมเบิร์นไฟล์ลงบอร์ด (กรณีต่อบอร์ดจริง) 
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การทดลองที่ 4 การโปรแกรม Arduino IDE เบื้องต้น 
1. ต่อ LED เข้าบอร์ด Arduino Uno R3 ดังรูป 

 
 

2. เขียนโปรแกรมดังนี้ 

 
 
3. คลิกปุุมแปลงไฟล์เป็นภาษาเครื่องหากมีข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไข 
4. คลิกปุุมเบิร์นไฟล์ลงบอร์ด 
5. เปลี่ยน delay (500); ในบรรทัดที่ 7 และ 8 เป็น delay (1000); สังเกตผลการทดลองที่ได้แล้ว
บันทึกผล 
 เมือ่เปลี่ยนเป็น Delay (1000) ท าให้ LED ติดนานขึ้นกว่า delay (500)  
           
            
 
 
 
 
 
 



74 
 

6. แก้ไขเขียนโปรแกรมดังรูปต่อไปนี้ 

 
 
บันทึกผลการทดลอง 

เมื่อลงโปรแกรมในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์พบว่า LED จะติดและดับในเวลาที่เท่ากัน  
จากนั้นจะติดยาวและดับในเวลาที่เท่าเดิมสามารถเขียนเป็นรหัสมอสได้ดังนี้     
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ค าถามท้ายการทดลอง  
1. จงเขียนเลขท่ีของนักเรียนหากเป็นเลขตัวเดียวให้เติม 0 ด้านหน้า 
เฉลย……30…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. จงเขียนโปรแกรมสร้างสัญญาณรหัสมอสเป็นเลขท่ีของนักเรียนโดยใช้วงจรในการทดลองที่ 4 

 
เฉลย 
int led = 13; 

void setup(){ 

  pinMode(led,OUTPUT); 

} 

void loop(){ 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(1500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(1500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 
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  delay(1500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(1500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(1500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(1500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led,HIGH); 

  delay(1500); 

  digitalWrite(led,LOW); 

  delay(500); 

} 
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แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 
วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์         เรื่อง เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์    
ระดบั ปวช.3         แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์       จ านวน 7 ข้อ          7  คะแนน 
............................................................................................................................. ................................... 
ค าสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (× ) ลง
หน้าข้อที่ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน) 
1. ข้อใดไม่สาเหตุที่ Arduino UNO เป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 1) 
    ก. ระบบเป็นแบบ Open Source ไม่มีลิขสิทธิ์ 
    ข. ซอฟแวร์ หรือ Arduino IDE ที่ใช้ในการพัฒนาให้ใช้งานฟรี 
    ค. ชุมชนคนใช้ Arduino ในต่างประเทศมีอยู่มากมาย 
    ง. มีความเร็วในการประมวลผลเร็วกว่าผู้ผลิตรายอื่น 
2. บอร์ด Arduino UNO R3 มีพอร์ตแอนาลอกอินพุตกี่ขา 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 2) 
    ก.  6 ขา 
    ข.  8 ขา  
    ค. 12 ขา 
    ง. 14 ขา 
3. ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้บนบอร์ด Arduino UNO R3 มีหน่วยความจ าแบบ FLASH เท่าใด 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 3) 
    ก. 8 KB 
    ข. 16 KB  
    ค. 32 KB  
    ง. 64 KB  
4.สัญลักษณ์ใดในโปรแกรม Arduino IDE ใช้บันทึกโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 7) 
 

    ก.  
    ข.         
    ค. 
    ง. 
 
5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 5) 
    ก. ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่ WWW.arduino.cc 
    ข. ต่อบอร์ด Arduino Uno R3 เข้ากับ คอมพิวเตอร์  
    ค. กดปุุม Just Download เพ่ือดาวน์โหลดโปรแกรม 
    ง. Unzip ไฟล์ไว้ที่ Drive ในคอมพิวเตอร์ 
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6. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Arduino IDE กับบอร์ด Arduino 
(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 6) 

    ก. เชื่อมต่อบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์ 
    ข. ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม Arduino IDE เลือก Driver  
    ค. อัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ด Arduino  
    ง. ติดตั้ง Driver Software 
7. บอร์ด Arduino UNO SMD และบอร์ด Arduino UNO R3 แตกต่างกันอย่างไร 

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อ 4) 
    ก. Package ของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
    ข. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์คนละเบอร์  
    ค. ความเร็วของสัญญาณนาฬิกา 
    ง. จ านวนพอร์ตแอนาลอก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
วิชา ไมโครคอนโทลเลอร์         เรื่อง เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์  
ระดบั ปวช.3         แผนกวชิาช่างอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน 7 ข้อ     7  คะแนน 
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ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์หัวข้อหลัก  
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 

หน่วยที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์      
2 เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์      

3 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ 
Arduino 

     

4 การเขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรับ Arduino (1) – (3)      
5 การก าหนดดิจิตอล และแอนาลอก Pin      
6 การควบคุม LED (แอลอีดี)      
7 การควบคุมตัวแสดงผล LED 7 ส่วน      
8 การควบคุมหน้าจอแสดงผล LCD      
9 การเชื่อมต่อ Arduino กับ สวิตซ์      
10 การเชื่อมต่อ Arduino กับรีเลย์      
11 การอินเตอร์รัพต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์      
12 การใช้งานเซนเซอร์ LDR      
13 การใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ      
14 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 

รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก       หน่วยท่ี 1  ชื่อหน่วย โครงสร้างและส่วนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์      

2 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์      
3 ไมโครโพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์      
4 หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก       หน่วยท่ี 2  ชือ่หน่วย เครื่องมือส าหรับพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ประวัติของบอร์ด Arduino      
2 โครงสร้างของ Arduinoบอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับ Arduino 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 ภาษาคอมพิวเตอร์      
2 การเขียนโฟลว์ชาร์ต      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 4  ชื่อหน่วย การเขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรับ Arduino (1) – (3) 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างภาษาซีส าหรับ Arduino      
2 ค าสั่งเงื่อนไขภาษาซีส าหรับ Arduino       

3 ค าสั่งเงื่อนไขภาษาซีส าหรับ Arduino      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 5  ชื่อหน่วย การก าหนดดิจิตอลและแอนาลอก Pin 

 
 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 กลุ่มค าสั่งแอนาลอกอินพุตและเอาต์พุต      
2 กลุ่มค าสั่งแอนาลอกอินพุตและเอาต์พุต      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 

รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 6  ชื่อหน่วย การควบคุ LED (แอลอีดี) 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 การเขียนโปรแกรมควบคุมการท าซ้ ากับ LED      
2 โครงสร้างและการท างานของ LED      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหสัวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 7  ชื่อหน่วย การควบคุมตัวแสดงผล LED 7 ส่วน 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างและการท างานของหลอดแสดงผล LED 7 ส่วน      
2 การใช้งาน LED 7 ส่วน      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 8  ชื่อหน่วย การควบคุมหน้าจอแสดงผล LCD 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 การใช้งานหน้าจอแสดงผล LCD      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 

รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 9  ชื่อหน่วย การเชื่อมต่อ Arduino กับ สวิตช์ 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 การท างานและการต่อสวิตช์      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 

รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 10 ชื่อหน่วย การเชื่อมต่อ Arduino กับรีเลย์ 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างและการท างานของรีเลย์      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 11  ชื่อหน่วย การอินเตอร์รัพต์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 การอินเตอร์รัพท์      
2  การควบคุมการอินเตอร์รัพท์กับ Arduino      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 12  ชื่อหน่วย การใช้งานเซนเซอร์ LDR 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างและการท างานของ LDR      
2 การต่อใช้งาน LDR กับ Arduino      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหสัวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 13  ชื่อหน่วย การใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 

 
 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 การใช้งานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ      
2 การต่อใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกับ Arduino      
3 การต่อใช้งานเซนเซอร์วัดความเคลื่อนไหวกับ Arduino      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 



94 
 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) การวิเคราะห์หัวข้อย่อย 
รหัสวิชา 2105 – 2105  ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์    
ทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์         จ านวน 2 หน่วยกิต 
หัวข้อหลัก    หน่วยที่ 14  ชื่อหน่วย การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

ล าดับที่ หัวข้อหลัก (ชื่อหน่วย) 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างและการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง      
2 การต่อใช้งานมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงกับ Arduino      

                                                               A : หลักสูตรรายวิชา (Course Description) 
                                                               B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
    แหล่งข้อมูล (Sources)                               C : ประสบการณ์ (Experiences) 
                                                               D : ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) 
                                                               E : อ่ืนๆ  (Other) 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3  ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 

หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
1 1. แนะน ารายวิชาและเกณฑ์การให้คะแนน 

2. โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ 
3. สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4.ไมโครโพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(ทฤษฎี)  
1. อธิบายโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง                             
2. อธิบายสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ถูกต้อง        
3. บอกความแตกต่างของไมโครโพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง        
4. อธิบายหลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical Skill 
Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
2 1. ประวัติของบอร์ด Arduino 

2. โครงสร้างของ Arduinoบอร์ด Arduino 
รุ่นต่างๆ 
3. สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
4.ไมโครโพรเซสเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ 
5. หลักการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

(ทฤษฎี)  
1. บอกประวัติของบอร์ด Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายโครงสร้างของ Arduino ได้ถูกต้อง       
3. บอกคุณสมบัติของ Arduino ได้ถูกต้อง       
4. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของบอร์ด Arduino รุ่นต่างๆ ได้       
(ปฏิบัติ)       
1. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายการเชื่อมต่อ Arduino IDE กับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
3. อธิบายขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Arduino IDE ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              

 

 
 
 

ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
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หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
3 

 
1. ภาษาคอมพิวเตอร์ 
2. การเขียนโฟลว์ชาร์ต 

(ทฤษฎี)  
1. บอกประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง       
2. เขียนโครงสร้างภาษาแอสแซมบลีได้อย่างถูกต้อง       
3. เขียนโครงสร้างภาษาซีได้อย่างถูกต้อง       
4. อ่านโฟลว์ชาร์ตได้อย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)  
1. เขียนโปรแกรมไฟกระพริบด้วยภาษาแอสแซมบลีได้อย่างถูกต้อง       
2. เขียนโปรแกรมไฟกระพริบด้วยภาษาซีได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน 
(Physical Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                        

 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 

หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
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4 1. โครงสร้างภาษาซีส าหรับ Arduino 
2. ค าสั่งเงื่อนไขภาษาซีส าหรับ Arduino  
3. ค าสั่งเงื่อนไขภาษาซีส าหรับ Arduino 

(ทฤษฎี)  
1. บอกโครงสร้างภาษาซีส าหรับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
2. บอกรูปแบบค าสั่งเงื่อนไขแบบทิศทางเดียว (if) ได้อย่างถูกต้อง       
3. บอกรูปแบบค าสั่งเงื่อนไขแบบสองทิศทาง (if-else) ได้อย่างถูกต้อง       
4. บอกรูปแบบค าสั่งเงื่อนไขแบบหลายทิศทาง (if-else-if) ได้อย่างถูกต้อง       
5. บอกรูปแบบค าสั่งเงื่อนไข (for) ได้อย่างถูกต้อง       
6. บอกรูปแบบค าสั่งเงื่อนไข (while) ได้อย่างถูกต้อง       
7. บอกรูปแบบค าสั่งเงื่อนไข (do-while) ได้อย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)  
1. ก าหนดชนิดข้อมูลในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้อย่างถูกต้อง       
2. ประกาศตัวแปรในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้อย่างถูกต้อง       
3. ใช้ตัวด าเนินการส าหรับ Arduino ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้อย่างถูกต้อง       
4. เขียนโปรแกรมควบคุม Digital I/O ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical Skill 
Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 

A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
4  (ปฏิบัติ)(ต่อ)  

5. เขียนโปรแกรมเงื่อนไขแบบทิศทางเดียว (if) ได้       
6. เขียนโปรแกรมเงื่อนไข if แบบหลายทางเลือกได้       
7. เขียนโปรแกรมเงื่อนไขแบบสองทิศทาง (if-else) ได้อย่างถูกต้อง       
8. เขียนโปรแกรมเงื่อนไขควบคุม LED ได้อย่างถูกต้อง       
9. เขียนโปรแกรมค าสั่งเงื่อนไข (for) ได้       
10. เขียนโปรแกรมค าสั่งเงื่อนไข (while) ได้       
11. เขียนโปรแกรมค าสั่งเงื่อนไข (do-while) ได้อย่างถูกต้อง       
12. เขียนโปรแกรมเงื่อนไขควบคุม LED ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 

หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
5 1. ค าสั่งแอนาลอกอินพุต/เอาต์พุต (ทฤษฎี)  

1. อธิบายการใช้งานของกลุ่มค าสั่งเก่ียวกับ Digital I/O Pin ได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายการใช้งานของกลุ่มค าสั่งเก่ียวกับ Analog I/O Pin ได้อย่างถูกต้อง       
3. อธิบายหลักการค านวณค่า PWM ได้อย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)  
1. ใช้งานค าสั่ง analogRead ( ) ได้อย่างถูกต้อง       
2. ใช้งานค าสั่ง analogWrite ( ) ได้อย่างถูกต้อง       
3. เขียนค าสั่งควบคุมแรงดัน PWM ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is 

needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 

หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
6 1. การเขียนโปรแกรมควบคุมการท าซ้ ากับ LED 

2. โครงสร้างและการท างานของ LED 
(ทฤษฎี)  
1. อธิบายโครงสร้าง LED ได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายการใช้งาน LED ได้อย่างถูกต้อง       
3. อธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุม LED ให้ท าซ้ าด้วยค าสั่ง for ได้
อย่างถูกต้อง                
4. อธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุมขาใช้งาน LED ด้วยตัวแปร array 
ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
6  (ปฏิบัติ)  

1. ต่อ LED ร่วมกับ Arduino ได้ถูกต้อง       
2. เขียนโปรแกรมควบคุม LED ด้วยบอร์ด Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
3. เขียนโปรแกรมควบคุม LED ด้วย PWM ได้อย่างถูกต้อง       
4. เขียนโปรแกรมควบคุม LED ให้ติดดับทีละดวงตามที่ก าหนดดวงได้อย่าง
ถูกต้อง        
5. เขียนโปรแกรมควบคุม LED โดยใช้ตัวแปร array ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน 
(Physical Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 

A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
7 1. โครงสร้างและการท างานของ LED 

7 ส่วน 
2. การใช้งาน LED 7 ส่วน 

(ทฤษฎี)  
1. อธิบายโครงสร้างและบอกการท างานของหลอดแสดงผล LED 7 ส่วนได้อย่าง
ถูกต้อง               
2. อธิบายการใช้งาน LED 7 ส่วนได้ถูกต้อง        
(ปฏิบัติ)   
1. ต่อ Arduino ร่วมกับ LED 7 ส่วน ได้อย่างถูกต้อง       
2. เขียนโปรแกรมควบคุม LED 7 ส่วนให้แสดงผลตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 

หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
8 1. การใช้งานหน้าจอแสดงผล LCD (ทฤษฎี)  

1. อธิบายการควบคุมตัวแสดงผล LCD ได้อย่างถูกต้อง       
2. บอกประเภทหน้าจอแสดงผล LCD ไดอ้ย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)   
1. ต่อจอแสดงผล LCD ร่วมกับบอร์ด Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
2. ใช้งานจอแสดงผล LCD ได้อย่างถูกต้อง       
3. เขียนโปรแกรมแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน 
(Physical Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 

หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
9 1. การท างานและการต่อสวิตช์ (ทฤษฎี)  

1. อธิบายการท างานของสวิตช์ได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายการต่อสวิตช์ร่วมกับ Arduino ได้ถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)   
1. ต่อสวิตช์ร่วมกับ Arduino ได้ถูกต้อง       
2. เขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผลของ LCD ด้วยสวิตชไ์ด้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน 
(Physical Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
10 
 

1. การท างานและการต่อสวิตช์ (ทฤษฎี)  
1. อธิบายการท างานของ Relay ได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายโครงสร้างของ Relay ได้อย่างถูกต้อง       
3. อธิบายการต่อใช้งาน Relay ร่วมกับไอซีเบอร์ ULN2003A       
(ปฏิบัติ)  
1. ต่อใช้งาน Relay ร่วมกับไอซีเบอร์ ULN2003A ได้อย่างถูกต้อง       
2. ต่อใช้งาน Relay ร่วมกับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
3. เขียนโปรแกรมควบคุม Relay ด้วย Arduino ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน 
(Physical Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
11 1. การอินเตอร์รัพท์ 

2. การควบคุมการอินเตอร์รัพท์
กับ Arduino 

(ทฤษฎี)  
1. อธิบายการอินเตอร์รัพท์ได้ถูกต้อง       
2. อธิบายการควบคุมการอินเตอร์รัพท์กับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)  
1. ต่อใช้งานสวิตช์ร่วมกับ Arduino เพ่ือใช้ส าหรับการอินเตอร์รัพท์ได้อย่างถูกต้อง       
2. เขียนโปรแกรมควบคุมการอินเตอร์รัพท์ด้วย Arduino ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขัน้ท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
12 
 

1. โครงสร้างและการท างานของ 
LDR 
2. การต่อใช้งาน LDR กับ Arduino 

(ทฤษฎี)  
1. อธิบายการท างานของ LDR ได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายการต่อใช้งาน LDR กับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)  
1. ต่อใช้งาน LDR ร่วมกับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
2. เขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผล Serial Monitor จากการรับค่า LDR ได้
อย่างถูกต้อง       
3. เขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผล LED จากการรับค่า LDR ได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 
หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
13 1. การใช้งานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 

2. การต่อใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกับ 
Arduino 
3.การต่อใช้งานเซนเซอร์วัดความ
เคลื่อนไหวกับ Arduino 

(ทฤษฎี)  
1. อธิบายการใช้งานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายการต่อใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
3. อธิบายการต่อใช้งานเซนเซอร์วัดความเคลื่อนไหวกับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ)  
1. ต่อใช้งานเซนเซอร์วัดอุณหภูมิร่วมกับ Arduino เพ่ือใช้ส าหรับงานการ
อินเตอร์รัพท์ได้อย่างถูกต้อง       
2. เขียนโปรแกรมควบคุมของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิด้วย Arduino ได้อย่างถูกต้อง          
3. เขียนโปรแกรมควบคุมของเซนเซอร์วัดความเคลื่อนไหวด้วย Arduino ได้อย่าง
ถูกต้อง           

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน (Physical 
Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  การวิเคราะห์หัวข้อย่อย/หัวข้อสอนและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวิชา 2105 – 2105  ทฤษฎี 1 ชั่วโมง  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  2 หน่วยกิต 

หน่วยที่/ 
ชื่อหน่วย 

รายการความรู้ (Knowledge) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
ISL PSL 

R A T I C A 
14 
 

1. โครงสร้างและการท างานของมอเตอร์
ไฟฟูากระแสตรง 
2. การต่อใช้งานมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง
กับ Arduino 

(ทฤษฎี)  
1. อธิบายโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้อย่างถูกต้อง       
2. อธิบายการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้อย่างถูกต้อง       
3. อธิบายการต่อใช้งานมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงกับ Arduino ได้
อย่างถูกต้อง       
(ปฏิบัติ) 
1. ต่อใช้งานมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้อย่างถูกต้อง       
2. ต่อใช้มอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงร่วมกับ Arduino ได้อย่างถูกต้อง       
3. เขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงได้อย่างถูกต้อง       

หมายเหตุ    ISL = ระดับความรู้ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Skill Level)    PSL = ระดับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อท างาน 
(Physical Skill Level) ระดับความส าคัญ 

R : การฟ้ืนคืนความรู้ (Recalled  Knowledge) I  : ขั้นท าได้ตามแบบ (Imitation is needed) 
A : การประยุกต์ความรู้ (Applied  Knowledge)                                                 C : ขั้นท าได้ด้วยความถูกต้อง (Control is needed)                                                 
T : การส่งถ่ายความรู้ (Transferred  Knowledge)                                              A : ขั้นท าด้วยความช านาญ (Automation is needed)                                              
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