
นี่คือสื่อการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่

ที่รวมองค์ความรู้ไว้อย่างครบถ้วน

รอบด้านทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้การควบคุม

ด้วยโปรแกรมภาษา C และพัฒนา

ต่อยอดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัยใหม่ที่บูรณาการความรู้ด้าน

ซอฟต์แวร์ไว้ครบถ้วน

ชุดกล่องสมองกลสำ�หรับห้องเรียนวิทย�ศ�สตร ์

ต�มแนวท�ง สสวท. และ สอวน.



• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา C/C++ อย่างง่าย

• คำ อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชั่นพื้นฐาน และฟังก์ชั่นพิเศษ

เพ่ือใช้ในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมแก่ชุดกล่องสมองกล

• ตัวอย่างโปรแกรมและคำ อธิบายฟังก์ช่ันต่างๆ ท่ีใช้งาน

แผงวงจรหลัก IPST-SE ของชุดกล่อง
สมองกล IPST-MicroBOX(SE)

	 อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเรียนรู้กล่องสมองกลคือชุดกล่องสมองกล	IPST-MicroBOX(SE)	 
ท่ีมีแผงวงจรหลักชื่อ	 IPST-SE	 มีหน้าตาแสดงดงัรปูพร้อมค�าอธิบายของส่วนประกอบต่างๆ	
แผงวงจร	 IPST-SE	เป็นแผงวงจรขนาดเล็กที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์	 ATmega644P	 
เป็นหัวใจหลักในการควบคุมการท�างาน	โดยตัวควบคุมหลักหรือไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้รับ
การโปรแกรมผ่านทางพอร์ต	USB	ด้วยซอฟต์แวร์	Wiring	IDE	1.0

	 บนแผงวงจรควบคุมนี้	 มีจุดต่อเพื่อรับสัญญาณจากตัวตรวจจับภายนอกทั้งแบบอะนา
ลอกและดิจิตอลเพื่อช่วยให้แผงวงจรสามารถรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 แสง,	 อุณหภูมิ	
,	 ระยะห่างจากวัตถุของตัวตรวจจับ	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นยังมีจุดต่อเพื่อส่งสัญญาณออกไป
ควบคุมอุปกรณ์ภายนอกอาทิ	ไดโอดเปล่งแสง	ล�าโพง	มอเตอร์ไฟตรง	และเซอร์โวมอเตอร์

	 ด้านการแสดงผล	แผงวงจร	IPST-SE	มี	จอแสดงผลแบบกราฟิก	LCD	สี	ขนาด	1.8	นิ้ว
ในตัว	มีความละเอียด	128	x	160	จุด	แสดงตัวอักษรได้สูงสุด	21	ตัวอักษร	16	บรรทัด	แสดง
ภาพกราฟิกสีได้		(ไม่รองรับภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง)	และเลือกทิศทางในการแสดงผลได้

• ต่อยอดการเรียนรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบโปรแกรมได้

• ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางกลและอิเล็กทรอนิกส์

พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก

ควบคุมด้วยโปรแกรมภาษา C อย่างง่าย 

• ตัวอย่างโปรแกรมที่ทำ งานได้จริง และต่อยอด

ไปสู่การสร้างโครงงานระบบควบคุมอัตโนมัติที่

มีหุ่นยนต์เป็นฐาน 

เริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล
• รู้จักกับแผงวงจรควบคุมแบบโปรแกรมได้, 

อุปกรณ์ต่อพ่วงและตัวตรวจจับแบบต่างๆ

• ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย

ภาษา C อย่างง่าย

• ตัวอย่างการทดลองที่ทำ งานได้จริง และ

ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างโครงงาน

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 

โครงสร้างของโปรแกรมภาษา C/C++

หุ่นยนต์อัตโนมัติจากกล่องสมองกล



ในชุดมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส�าหรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นต่อยอดไปท�าโครงงานอย่างง่ายและข้ันกลางได้ท้ังยังมีชิ้นส่วนที่
น�าไปสร้างเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กได้ด้วย	 ภายใต้งบประมาณรวมที่ถูกลง	 ทางด้านซอฟต์แวร์เลือกใช้ซอฟต์แวร์	
WiringIDE	 (www.wiring.org.co)	 อันเป็นซอฟต์แวร์ส�าหรับพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา	 C/C++	 ที่ใช้งานได้กับระบบ
ปฏิบัติการวินโดวส์	,	ลีนุกซ์	และ	MAC	OS	ทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส	ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	และไม่จ�ากัด
ระยะเวลาใช้งาน	รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ชุดมาตรฐาน 1

ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºá¼§Ç§¨Ã¤Çº¤ØÁáºº
â»Ãá¡ÃÁä´Œ, ÍØ»¡Ã³�µ‹Í¾‹Ç§
áÅÐµÑÇµÃÇ¨¨Ñºáººµ‹Ò§æ

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ
¤Çº¤ØÁ´ŒÇÂÀÒÉÒ C ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ·´ÅÍ§·Õ่·Ó §Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ 
áÅÐµ‹ÍÂÍ´Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒä»ÊÙ‹¡ÒÃÊÃŒÒ§
â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊÁÑÂãËÁ‹ 

สื่อสมัยใหมสําหรับการเร�ยนรูในหองเร�ยนพิเศษว�ทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom) 

เร�่มตนใชงานกลองสมองกล

àÃÔ่ÁµŒ¹ãªŒ§Ò¹¡Å‹Í§ÊÁÍ§¡Å IPST-M
icroBOX

 Secondary Education

 ¨Ò¡¡ÒÃàÃÔÁ่µŒ¹¾Ñ²¹ÒªǾ ¡Å‹Í§ÊÁÍ§¡Å IPST-MicroBOX â´ÂÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 
Ê¶ÒºÑ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÍ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ËÃ×Í ÊÊÇ·. ·Õ่ÊÒÁÒÃ¶¹ํÒä»ºÙÃ³Ò
¡ÒÃ¡ÑºÇÔªÒÍ×่¹æ ä´Œ «Ö่§ä´ŒÃÑº¡ÒÃµÍºÃÑºáÅÐÁÕ¡ÒÃ¹ํÒä»ãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹´ŒÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�»ÃÐÂØ¡µ� Œ́Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹áÅÐ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁÀÒÉÒ C ÃÇÁ¶Ö§ã¹ÇÔªÒâ¤Ã§§Ò¹ 
à¾×่ÍãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶¹ํÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ¹Õ้ä»ãªŒáÅÐµ‹ÍÂÍ´à¾×่ÍÊÃŒÒ§â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ÊÁÑÂãËÁ‹

 

 

 ¨¹¡ÃÐ·Ñ่§ã¹»‚ ¾.È. 2556 ÊÊÇ·. ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑ้§â¤Ã§¡ÒÃËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉ
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ã¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹¢Ö้¹ â´ÂÁÕªØ´¡Å‹Í§ÊÁÍ§¡Åà»š¹Ê×่Í
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à¾ÕÂ§¾ÍÊํÒËÃÑº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒã¹àº×้Í§µŒ¹ µ‹ÍÂÍ´ä»·ํÒâ¤Ã§§Ò¹ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂáÅÐ¢Ñ้¹¡ÅÒ§ä´Œ 
·Ñ้§ÂÑ§ÁÕªÔ้¹Ê‹Ç¹·Õ่¹ํÒä»ÊÃŒÒ§à» š¹ËØ ‹¹Â¹µ�ÍÑµâ¹ÁÑµÔ¢¹Ò´àÅ็¡ä´Œ´ ŒÇÂ ÀÒÂãµŒ§º
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´ŒÇÂÀÒÉÒ C/C++ ·Õ่ãªŒ§Ò¹ä´Œ¡ÑºÃÐºº» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÇÔ¹â´ÇÊ�, ÅÕ¹Ø¡«� áÅÐ MAC OS ·Ñ้§ÂÑ§
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ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô์â´Â : Ê¶ÒºÑ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÍ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (ÊÊÇ·.)

¼ÅÔµáÅÐ¨Ñ´¨ํÒË¹‹ÒÂâ´Â : ºÃÔÉÑ· ÍÔ¹â¹àÇµÕ¿ àÍ็¡à¾ÍÃÔàÁ¹µ� ¨ํÒ¡Ñ´
¤ÇÒÁÃÙŒ¾×้¹°Ò¹à¡Õ่ÂÇ¡Ñº
ÀÒÉÒ C/C++ ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ

¤Ó Í¸ÔºÒÂà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¿˜§¡�ªÑ่¹¾×้¹°Ò¹ 
áÅÐ¿˜§¡�ªÑ่¹¾ÔàÈÉà¾×่ÍãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
â»Ãá¡ÃÁ¤Çº¤ØÁá¡‹ªØ´¡Å‹Í§ÊÁÍ§¡Å

µÑÇÍÂ‹Ò§â»Ãá¡ÃÁáÅÐ¤Ó Í¸ÔºÒÂ
¿˜§¡�ªÑ่¹µ‹Ò§æ ·Õ่ãªŒ§Ò¹

โครงสรางของโปรแกรมภาษา C/C++
สําหรับชุดกลองสมองกล ¨Ò¡¡ÒÃàÃÔÁ่µŒ¹¾Ñ²¹ÒªǾ ¡Å‹Í§ÊÁÍ§¡Å IPST-MicroBOX â´ÂÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 
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¤ÇÒÁÃÙŒ¾×้¹°Ò¹à¡Õ่ÂÇ¡Ñº
ÀÒÉÒ C/C++ ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ

¤Ó Í¸ÔºÒÂà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¿˜§¡�ªÑ่¹¾×้¹°Ò¹ 
áÅÐ¿˜§¡�ªÑ่¹¾ÔàÈÉà¾×่ÍãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
â»Ãá¡ÃÁ¤Çº¤ØÁá¡‹ªØ´¡Å‹Í§ÊÁÍ§¡Å

µÑÇÍÂ‹Ò§â»Ãá¡ÃÁáÅÐ¤Ó Í¸ÔºÒÂ
¿˜§¡�ªÑ่¹µ‹Ò§æ ·Õ่ãªŒ§Ò¹

โครงสรางของโปรแกรมภาษา C/C++
สําหรับชุดกลองสมองกล ¨Ò¡¡ÒÃàÃÔÁ่µŒ¹¾Ñ²¹ÒªǾ ¡Å‹Í§ÊÁÍ§¡Å IPST-MicroBOX â´ÂÊÒ¢Ò¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� 

Ê¶ÒºÑ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÍ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ËÃ×Í ÊÊÇ·. ·Õ่ÊÒÁÒÃ¶¹ํÒä»ºÙÃ³Ò
¡ÒÃ¡ÑºÇÔªÒÍ×่¹æ ä´Œ «Ö่§ä´ŒÃÑº¡ÒÃµÍºÃÑºáÅÐÁÕ¡ÒÃ¹ํÒä»ãªŒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹´ŒÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�»ÃÐÂØ¡µ� Œ́Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹áÅÐ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁÀÒÉÒ C ÃÇÁ¶Ö§ã¹ÇÔªÒâ¤Ã§§Ò¹ 
à¾×่ÍãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶¹ํÒÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ¹Õ้ä»ãªŒáÅÐµ‹ÍÂÍ´à¾×่ÍÊÃŒÒ§â¤Ã§§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ÊÁÑÂãËÁ‹
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สําหรับชุดกลองสมองกล

สื่อสมัยใหมสําหรับการเร�ยนรูในหองเร�ยนพิเศษว�ทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (Enrichment Science Classroom) 
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•	แผงวงจรควบคุม	IPST-SE
•	แผงวงจร	LED	8	ดวง	(ZX-LED8)
•	แผงวงจร	LED	(ZX-LED)
•	แผงวงจรสวิตซ์	(ZX-SWITCH01)
•	แผงวงจรตรวจจับแสง	(ZX-LDR)
•	ไอซีวัดอุณหภูมิ	MCP9701	พร้อมสายต่อ
•	แผงวงจรล�าโพง	(ZX-SPEAKER)
•	แผงวงจรตรวจจับเส้น	ZX-03																						 	2	ตัว
•	แผงวงจรตวัต้านทานปรบัค่าได้แบบตวัตัง้	(ZX-POTV)			 	1	ตัว
•	แผงวงจรตวัต้านทานปรบัค่าได้แบบตวันอน	(ZX-POTH)		 	1	ตัว
•	สาย	MiniB-USB
•	อะแดปเตอร์	9V
•	กล่องบรรจุ
•	คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล	IPST	MicroBOX(SE)
•	คู่มือโครงสร้างของโปรแกรมภาษา	C/C++	
•	แผ่นฐานวงกลม	(มีล้อ	1	แผ่น	และไม่มีล้อ	1	แผ่น)	 	1	ชุด
•	ชุดเฟืองขับมอเตอร์	BO2	48:1	จ�านวน	 	 	2	ตัว
•	เสารองโลหะ	50	มม.																	 	 	4	ตัว
•	สกรูมือหมุน	3×6	มม.																	 	 	4	ตัว
•	ชิ้นต่อพลาสติก		บรรจุ	30	ชิ้น						 	 	1	ชุด
•	ชุดสกรูและนอต																									 	 	1	ชุด
•	แท่งต่อพลาสติก	3รู/5รู/12รู								 	 	1	ชุด
•	ชุดเสารองพลาสติก																				 	 	1	ชุด
•	ล้อส�าหรับชุดเฟืองขับมอเตอร์		 	 	 	2	อัน
•	ยางส�าหรับล้อกลม																				 	 	2	เส้น
•	กะบะถ่าน	AA	แบบ	6	ก้อน									 	 	1	อัน
•	แผ่นฐานแบบกริดขนาด	80	x	80	และ	80	x	60		 	1	คู่
•	สายต่อ	JST-3AA-8		 	 	 	 	1	ชุด
•	ไขควงปากแฉก																						 	 	 	1	ด้าม
•	ไขควงปากแบนขนาดเล็ก									 	 	 	1	ด้าม
•	ไขควงตัวขันสกรู																		 	 	 	1	ตัว

•	แผงวงจรควบคุม	IPST-SE
•	แผงวงจร	LED	8	ดวง	(ZX-LED8)
•	แผงวงจร	LED	(ZX-LED)
•	แผงวงจรสวิตซ์	(ZX-SWITCH01)
•	แผงวงจรตรวจจับแสง	(ZX-LDR)
•	ไอซีวัดอุณหภูมิ	MCP9701	พร้อมสายต่อ
•	แผงวงจรล�าโพง	(ZX-SPEAKER)
•	แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้แบบตัวตั้ง	(ZX-POTV)
•	แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้แบบตัวนอน	(ZX-POTH)
•	สาย	MiniB-USB
•	อะแดปเตอร์	9V
•	กล่องบรรจุ
•	คู่มือเริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล	IPST	MicroBox(SE)
•	คู่มือโครงสร้างของโปรแกรมภาษา	C/C++	
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ลิขสิทธิ์โดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลิตและจัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ�ากัด

กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ตามแนวคิด STEM

	 เริม่ต้นจากพัฒนาชดุกล่องสมองกล	IPST-MicroBOX	โดยสาขาคอมพิวเตอร์	สถาบนัส่งเสรมิ 
การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หรอื	 สสวท.	 ท่ีสามารถน�าไปบรูณาการกับวิชาอืน่ๆ	ได้	ซ่ึงได้
รบัการตอบรบัและมกีารน�าไปใช้ในการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 ด้านการเขียนและ
พัฒนาโปรแกรมภาษา	 C	 รวมถึงในวิชาโครงงาน	 เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถน�าองค์ความรูน้ี้ไปใช้และ
ต่อยอดเพ่ือสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์สมยัใหม่

	 ในปี	พ.ศ.	2556	สสวท.	ได้มีการจัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น	โดยมีชุดกล่องสมองกลเป็นส่ือการเรียนรู ้หน่ึงท่ีควรมีในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์	IPST-MicroBOX	Secondary	Education	หรือ	IPST-MicroBOX	(SE)	จึงเกิดขึ้น	 
โดยในชุดจะมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส�าหรับการเรียนรู ้ในเบื้องต้น	ต่อยอดไปท�าโครงงานอย่าง
ง่ายและขั้นกลางได้	ท้ังยังมีชิ้นส่วนที่น�าไปสร้างเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กได้ด้วย	ภายใต้ 
งบประมาณรวมท่ีถูกลง	ชุดกล่องสมองกล	 IPST-MicroBOX(SE)	 ได้รับการออกแบบให้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ท่ีรองรับแนวคิด	 STEM	 (Sciecnce	 Technology	 Engineering	Mathematics)	 อัน
เป็นแนวคิดของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำ�กัด
108 ซอยสุขุมวิท101/2 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ : 0-2747-7001 ถึง 4 โทรสาร : 0-2747-7005 
website : www.inex.co.th


