หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
และแผนการจัดการเรียนรู้
วิชา IPST-Microbox (ง20242)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นายณัฐพล บัวอุไร
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คานา
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา รหัสวิชา ง20242 วิชา IPST-Microbox ใช้เป็นแนวทางใน
การจั ดการเรีย นรู้ ให้ กับ ผู้ เรีย นได้อย่างมีคุณ ภาพในระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 ปี การศึกษา 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เล่มนี้ ข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ และการฝึกทักษะกระบวนการคิด พร้อมทั้งเป็นคนดีของสังคม มีสมาธิจิตทางปัญญา มีจิต
สาธารณะ ดารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง และเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แกนกลาง/สาระการเรียนรู้-สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค าอธิบ ายรายวิ ช า โครงสร้ า งรายวิ ช า และบั น ทึ ก ผลการเรี ย นรู้ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารมาบู ร ณาการตามความเหมาะสมเนื้ อหาสาระ ความเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ฝึ ก
กระบวนการคิด การจัดการและนาไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
ขอขอบคุณ ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อง ที่ ทาให้ อ าชีพ ครูของข้าพเจ้ าพั ฒ นาตามแนวทางการปฏิ รูป
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

(นายณัฐพล บัวอุไร)
ข้าราชการครู
วันที่ ......../......../..........

คาชี้แจง
แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ที่สาคัญและจาเป็นส่วนหนึ่ง จากชุดฝึกอบรมการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิช า IPST-Microbox และทราบถึ งลั กษณะของหลั ก สู ตรที่ ยึ ดมาตรฐานเป็ น หลั ก และพั ฒ นา
หลักสูตรด้วยตนเองให้เหมาะสมกับระดับชั้นและศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น จัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะการสื่อสารของผู้ เรียนตามแบบการสอนการใช้
เทคโนโลยี การวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน และการวัดผลประเมินผลรวม เพื่อให้ทราบผลการ
เรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน และผู้ที่สนใจการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรและแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(นายณัฐพล บัวอุไร)
ข้าราชการครู

สารบัญ
หน้า
คานา
ทาไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

2

คุณภาพผู้เรียน

2

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

5

สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว

5

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
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สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18

สาระที่ 4 การอาชีพ

31

อภิธานศัพท์

34

คณะผู้จัดทา

41

ทำไมต้องเรียนกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กลุ่ มสาระการเรีย นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่ มสาระที่ช่วยพัฒ นาให้ ผู้ เรียน มี
ความรู้ ความเข้ า ใจ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ต่ อ การด ารงชี วิ ต และรู้ เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง
สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขัน ในสั งคมไทยและสากล เห็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข

เรียนรู้อะไรในกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรีย นรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒ นาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้ มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริ ง
จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง
 กำรออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดยนาความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดารงชีวิต
 เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร เป็ น สาระเกี่ ย วกั บ กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมู ล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กำรอำชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จาเป็นต่ออาชีพ เห็นความสาคัญของคุณธรรม
จริ ย ธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็ น คุณ ค่าของอาชีพสุ จริต และเห็ น
แนวทางในการประกอบอาชีพ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการพัฒ นาผู้เรียนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งเน้นพัฒ นาผู้เรียนให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังนี้


สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพั ฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิ ญ ได้อ ย่ างถู กต้ องเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อมู ล สารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน
การดาเนิ น ชีวิต ประจ าวัน การเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง การทางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม



คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน มุ่ งพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี คุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ...................ยังได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของโรงเรียนอีก ..... ข้อ คือ

สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ 1 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การดารงชีวิตและครอบครัว
สำระที่ 2 กำรออกแบบและเทคโนโลยี
มำตรฐำน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่ งของ
เครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ง 3.1 เข้าใจ เห็ นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม

สำระที่ 4 กำรอำชีพ
มำตรฐำน ง 4.1 เข้ า ใจ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น มี ป ระสบการณ์ เห็ น แนวทางในงานอาชี พ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

คุณภำพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
 เข้าใจวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การทางานร่ว มกัน ทักษะการจั ดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญ หา และทักษะการแสวงหาความรู้
ทางานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
 เข้ าใจความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างเทคโนโลยี กั บ ศาสตร์อื่ น ๆ วิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยี มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการสร้างและพัฒนา สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนาเสนอผลงาน
วิ เคราะห์ แ ละเลื อ กใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ ต่ อ ชี วิ ต สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
 เข้ า ใจองค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศ องค์ ป ระกอบและหลั ก การท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณ ลั กษณะของคอมพิวเตอร์ และ
อุป กรณ์ ต่ อพ่ ว ง และมีทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์แก้ ปั ญ หา เขียนโปรแกรมภาษา พั ฒ นาโครงงาน
คอมพิ ว เตอร์ ใช้ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและค้ น หาข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต ใช้
คอมพิ วเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล ให้ เป็ นสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
นาเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน
 เข้ า ใจแนวทางสู่ อ าชี พ การเลื อ ก และใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสมกั บ อาชี พ มี
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

ผลกำรเรียนรู้
รหัสวิชำ ง20242 ชื่อวิชำ IPST-Microbox
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เข้าใจการทางานของกล่องสมองกล IPST-Microbox
ประกอบหุ่นยนต์และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
อธิบายความหมายของคาสั่งจัดการหน้าจอ LCD ได้
เขียนคาสั่งจัดการหน้าจอ LCD ตามข้อกาหนดได้
บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ ได้
เขียนคาสั่งควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อตามข้อกาหนดได้
อธิบายความหมายของคาสั่งควบคุมหุ่นยนต์ได้
เขียนคาสั่งควบคุมหุ่นยนต์ตามข้อกาหนดได้

แบบบันทึกกำรวิเครำะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รำยวิชำ IPST-Microbox
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจการทางาน
ของกล่องสมองกล
IPST-Microbox

ผู้เรียนรู้อะไร/ทำอะไร

ผู้เรียนรู้อะไร
การทางานของกล่อง
สมองกล IPST-Microbox
ผู้เรียนทำอะไรได้
อธิบายการทางานของ
กล่องสมองกล IPSTMicrobox
2. ประกอบหุ่นยนต์ ผู้เรียนรู้อะไร
และเชื่อมต่อกับ
การประกอบหุ่นยนต์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับเครื่อง
ได้
คอมพิวเตอร์
ผู้เรียนทำอะไรได้
ประกอบหุ่นยนต์และ
เชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
3. อธิบาย
ผู้เรียนรู้อะไร
ความหมายของคาสั่ง
ความหมายของคาสั่ง
จัดการหน้าจอ LCD จัดการหน้าจอ LCD
ได้
ผู้เรียนทำอะไรได้
อธิบายความหมายของ
คาสั่งจัดการหน้าจอ LCD
4. เขียนคาสั่งจัดการ ผู้เรียนรู้อะไร
หน้าจอ LCD ตาม
คาสั่งจัดการหน้าจอ LCD
ข้อกาหนดได้
ผู้เรียนทำอะไรได้
เขียนคาสั่งจัดการหน้าจอ

นำไปสู่
สมรรถนะสำคัญของ
คุณลักษณะอันพึง
ผู้เรียน
ประสงค์
- ความสามารถในการ - มีวินัย
สื่อสาร
- ใฝ่เรียนรู้
- ความสามารถในการ - มุ่งมั่นในการ
คิด
ทางาน
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการ
สื่อสาร
- ความสามารถในการ
คิด
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการ
ทางาน

- ความสามารถในการ
สื่อสาร
- ความสามารถในการ
คิด
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการ
สื่อสาร
- ความสามารถในการ
คิด

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการ
ทางาน

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ผลกำรเรียนรู้

ผู้เรียนรู้อะไร/ทำอะไร
LCD ตามข้อกาหนด

5. บอกหน้าที่ของ
ผู้เรียนรู้อะไร
อุปกรณ์เชื่อมต่อชนิด
หน้าที่ของอุปกรณ์
ต่างๆ ได้
เชื่อมต่อชนิดต่างๆ
ผู้เรียนทำอะไรได้
บอกหน้าที่ของอุปกรณ์
เชื่อมต่อชนิดต่างๆ
6. เขียนคาสั่ง
ผู้เรียนรู้อะไร
ควบคุมอุปกรณ์
คาสั่งควบคุมอุปกรณ์
เชื่อมต่อตาม
เชื่อมต่อ
ข้อกาหนดได้
ผู้เรียนทำอะไรได้
เขียนคาสั่งควบคุม
อุปกรณ์เชื่อมต่อตาม
ข้อกาหนด
7. อธิบาย
ผู้เรียนรู้อะไร
ความหมายของคาสั่ง
ความหมายของคาสั่ง
ควบคุมหุ่นยนต์ได้ ควบคุมหุ่นยนต์
ผู้เรียนทำอะไรได้
อธิบายความหมายของ
คาสั่งควบคุมหุ่นยนต์
8. เขียนคาสั่ง
ผู้เรียนรู้อะไร
ควบคุมหุ่นยนต์ตาม
คาสั่งควบคุมหุ่นยนต์
ข้อกาหนดได้
ผู้เรียนทำอะไรได้
เขียนคาสั่งควบคุม
หุ่นยนต์ตามข้อกาหนด

นำไปสู่
สมรรถนะสำคัญของ
คุณลักษณะอันพึง
ผู้เรียน
ประสงค์
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการ - มีวินัย
สื่อสาร
- ใฝ่เรียนรู้
- ความสามารถในการ - มุ่งมั่นในการ
คิด
ทางาน
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการ - มีวินัย
สื่อสาร
- ใฝ่เรียนรู้
- ความสามารถในการ - มุ่งมั่นในการ
คิด
ทางาน
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการ
สื่อสาร
- ความสามารถในการ
คิด
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
- ความสามารถในการ
คิด
- ความสามารถในการ
แก้ปัญหา

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการ
ทางาน

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการ
ทางาน

คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
รหัสวิชา ง20242
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

ชื่อรายวิชา IPST-Microbox
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของกล่องสมองกล ความสามารถและจุดเด่นของ
IPST-Microbox หน้ าที่ และคาสั่ ง จั ดการกับหน้าจอ LCD อุป กรณ์ เชื่อมต่อ ต่ างๆ ได้แก่ หลอด LED
ลาโพง อุปกรณ์ตรวจจับแสงและการสะท้อน วงจรสวิตซ์ และคาสั่งควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อนาไปพัฒนาชุด
สมองกลและหุ่นยนต์ให้สามารถทางานตามข้อกาหนด
โดยให้ ผู้เรีย นฝึกประกอบหุ่ นยนต์ เขียนโปรแกรมจัดการกับหน้าจอ LCD อุปกรณ์ เชื่อมต่อ
ต่างๆ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทางานตามข้อกาหนดโดยใช้ชุดสมองกล IPST-Microbox
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในการเรียน และมี
ความมุ่งมุ่นในการทางาน รู้จักทาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติ
ที่ดีต่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกำรเรียนรู้
1. เข้าใจการทางานของกล่องสมองกล IPST-Microbox
2. ประกอบหุ่นยนต์และเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3. อธิบายความหมายของคาสั่งจัดการหน้าจอ LCD ได้
4. เขียนคาสั่งจัดการหน้าจอ LCD ตามข้อกาหนดได้
5. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ ได้
6. เขียนคาสั่งควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อตามข้อกาหนดได้
7. อธิบายความหมายของคาสั่งควบคุมหุ่นยนต์ได้
8. เขียนคาสั่งควบคุมหุ่นยนต์ตามข้อกาหนดได้

โครงสร้ำงรำยวิชำ IPST-Microbox
รหัสวิชา ง20242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) เวลา 40 ชั่วโมง
คะแนนเต็ม 100 คะแนน อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาค 80 : 20
หน่วยที่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้

1

กล่องสมองกล IPSTMicrobox เบื้องต้น

2

การจัดการหน้าจอ
LCD

3

4

ผลกำร
เรียนรู้
ข้อที่ 1,2

ข้อที่ 3,4

สำระสำคัญ
- สมองกลและหุ่นยนต์เบื้องต้น
- IPST-Microbox
- การประกอบหุ่นยนต์ IPSTMicrobox
- การเชื่อมต่อ IPST-Microbox
กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- การแสดงผลข้อความบน
หน้าจอ LCD
- คาสั่งจัดการกับข้อความ
- การแสดงกราฟิกบนหน้าจอ
LCD
- คาสั่งจัดการกับกราฟิก

สอบกลางภาค
การจัดการกับอุปกรณ์ ข้อที่ 5,6 - การจัดการกับหลอด LED
เชื่อมต่อ
- แผงวงจรสวิตซ์
- แผงวงจรลาโพงเปียโซ
- วงจร LED8
- การตรวจจับแสงและการ
สะท้อน
การเขียน
ข้อที่ 7,8 - การขับเคลื่อนมอเตอร์เบื้องต้น
โปรแกรมควบคุม
- ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์
หุ่นยนต์
- การอ่านค่าตรวจจับของหุ่นยนต์
- หุ่นยนต์เดินตามเส้น
สอบปลายภาค
รวม

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)
8
10

8

20

2
10

20
10

10

20

2
40

20
100

