
 

 
 

  
 

               โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้

(Course Syllabus) 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1. ชื่อรายวิชา ชุดสมองกล      รหัสวิชา  ว20252 
   จำนวนช่ัวโมง  2 ชั่วโมง / สัปดาห์  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต  1.0 หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายประดิษฐ ์ชาวไร่นาค   
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม
ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของ
ข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชั่นคำนวณคำสั่ง 
ต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาชุดกล่องสมองกลโดยให้ผู้เรียนฝึกออกแบบและ
เขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ,ฝึกทำการทดลองชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX 

 โดยอาศ ัยเคร ื ่องม ือการออกแบบโปรแกรมความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์  โครงสร ้าง
ภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและ
เปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณคำสั่ง ต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น 
เพื่อนำไปพัฒนาชุดกล่องสมองกลโดยให้ผู้เรียนฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมี
ระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง  รวมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ 
 
3. ผลการเรียนรู ้

1. ความรูพ้ื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
2. เขียนคำสั่งต่าง ๆของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 
3. บอกหลักการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้นได้ 
4. บอกหลักการทำงานของอุปกรณ์ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX ได ้
5. เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของกล่องสมองกล IPST-MicroBOX ได ้

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

4. กำหนดการจัดการเรยีนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 

1 1 พ.ย.– 4 พ.ย. 2565 ความหมายของช ุดสมองกล ,ความร ู ้พ ื ้นฐานการเข ียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์,คำสั่งต่างๆของภาษาคอมพิวเตอร์ (สอนชดเชยวัน
จันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมอบหมายใบงาน 
เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google 
Meet) 

2 7 พ.ย.– 11 พ.ย. 2565 ส่วนประกอบของชุดสมองกลและอุปกรณ์ต่อพว่ง  
3 14 พ.ย.– 18 พ.ย. 2565 ส่วนประกอบของบอร์ด ikb-1 
4 21 พ.ย.– 25 พ.ย. 2565 การเชื่อมต่อชุดสมองกล กับบอร์ด ikb-1 
5 28 พ.ย.– 2 ธ.ค. 2565 การเขียนโค้ดควบคุมการทำงานของชุดสมองกลกบับอร์ด ikb -1  
6 5 ธ.ค.– 9 ธ.ค. 2565 การเชื่อมต่อชุดสมองกลกับบอร์ด ikb -1และการใช้เซ็นเซอร์ 

(สอนชดเชยวันจันทร์สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมาย
ใบงานเรื่อง การเชื่อมต่อชุดสมองกลกับบอร์ด ikb -1และการใช้เซ็นเซอร์ 
สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

7 12 ธ.ค.– 16 ธ.ค. 2565 การเชื่อมต่อชุดสมองกลกับบอร์ด ikb -1และการใช้มอเตอร์(สอนชดเชย
วันจันทร์สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง 
การเชื่อมต่อชุดสมองกลกับบอร์ด ikb -1และการใช้มอเตอร์ 
สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

8 19 ธ.ค.– 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

การเชื่อมต่อชุดสมองกลกับบอร์ด ikb -1และการใช้รีเลย ์
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค.– 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
การเชื่อมต่อชุดสมองกลกับบอร์ด ikb -1และการใช้มอเตอร์(สอนชดเชย
วันหยุดในวันที ่ 30 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื ่อง การ
เชื่อมต่อชุดสมองกลกับบอร์ด ikb -1และการใช้มอเตอร์ 
สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

10 2 ม.ค.– 6 ม.ค. 2566 หลักการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบื ้องต้น (สอนชดเชยวันจันทร์ 
สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 2 มกราคม 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง หลักการ
ใช ้งานไมโครคอนโทรลเลอร ์ เบ ื ้องต ้น สอนผ ่าน Line, Google 
Classroom, Google Meet) 

11 9 ม.ค.– 13 ม.ค. 2566 หลักการทำงานของอุปกรณ์ชุดกล่องสมองกล  
12 16 ม.ค.– 20 ม.ค. 2566 ประยุกต์การใช้งานชุดสมองกล (สอนชดเชยวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 

16มกราคม 2566 โดยมอบหมายใบงานเรื ่อง ประยุกต์การใช้งานชุด
สมองกล สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

13 23 ม.ค.– 27 ม.ค. 2566 แนวคิดประยุกต์การใช้งานชุดสมองกลใช้สรา้งโครงงาน  
14 30 ม.ค.– 3 ก.พ. 2566 คำสั่งควบคุมการทำงานของชุดสมองกล  
15 6 ก.พ.– 10 ก.พ. 2566 คำสั่งควบคุมการทำงานของชุดสมองกล  
16 13 ก.พ.– 17 ก.พ. 2566 คำสั่งควบคุมการทำงานของชุดสมองกล  



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องที่สอน 
17 20 ก.พ.– 24 ก.พ. 2566 คำสั่งควบคุมการทำงานของชุดสมองกล  
18 27 ก.พ.– 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.– 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาชดุสมองกล  (ว20252) 
20 13 มี.ค.– 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาชดุสมองกล  (ว20252) 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรยีนรู ้
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20   คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค  30 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน   
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

 
 

 
5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1 ความรูพ้ื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพวิเตอร ์

10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 

2 -คำสั่งตา่งๆของภาษาคอมพิวเตอร์ 
-ส่วนประกอบของชุดสมองกล 
-ส่วนประกอบของบอร์ด ikb-1 

20 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 
 

 
 
 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน  ( 23 ธ.ค. 65 – 29 ธ.ค. 65 ) 

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
1-2 - ความรูพ้ื้นฐานการเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์
- คำสั่งต่างๆของ
ภาษาคอมพวิเตอร ์
 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ 



 

 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 

 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
3 หลักการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

เบ้ืองต้น 
10 - การตรวจคำตอบจาก

สมุดและใบงาน 
- Note Book 
- Projector 

4 หลักการทำงานของอุปกรณ์ชุดกล่อง
สมองกล IPST-MicroBOX 

10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 

5 
 

คำสั่งควบคุมการทำงานของกล่อง
สมองกล IPST-MicroBOX 

10 - การตรวจคำตอบจาก
สมุดและใบงาน 

- Note Book 
- Projector 

 
 
 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน  ( 27 ก.พ. 66 – 3 มี.ค. 66 ) 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู ้ หน่วยการเรยีนรู ้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

3-5 -หลักการใช ้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองต้น 
- หลักการทำงานของอุปกรณ์
ชุดกล่องสมองกล IPST-
MicroBOX 
- คำสั่งควบคุมการทำงานของ
กล่องสมองกล IPST-
MicroBOX 

20 แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
จำนวน 10 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 2 ข้อ 

 


