
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2      
ชื่อหน่วย การจัดการหน้าจอ LCD 

  
รหัส ง20242  วิชา IPST-Microbox  กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                  ภาคเรียนที่  2                  เวลา  8  ชัว่โมง 
ชื่อผู้สอน  นายณัฐพล บัวอุไร                            โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต 

.................................................................................................................... ...................................... 
 
1. สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 ตัวช้ีวัด  ม.2/2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ในการท างาน 
 ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD ได ้
2. เขียนค าสั่งจัดการหน้าจอ LCD ตามข้อก าหนดได้ 

 
2. สาระส าคัญ  
 กล่องสมองกล IPST-Microbox มีลักษณะพิเศษที่ส าคัญประการหนึ่งที่แตกต่างจาก Microbox ชนิดอ่ืน 
คือมีหน้าจอ LCD ส าหรับแสดงผลข้อมูลที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
เขียนโปรแกรมกับการท างานของระบบ ดังนั้นค าสั่งแสดงข้อความและกราฟิกบนหน้าจอ LCD จึงเป็นค าสั่ง
พ้ืนฐานที่ผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์จ าเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานของการเขียน
ค าสั่งและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

- สาระการเรียนรู้ 
- การแสดงผลข้อความบนหน้าจอ LCD 
- ค าสั่งจัดการกับข้อความ 
- การแสดงกราฟิกบนหน้าจอ LCD 
- ค าสั่งจัดการกับกราฟิก 
 



 

 

- สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด  
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

 
6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้ 
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
7. หลักฐานการเรียนรู้ 
 ชิ้นงาน  - 

ภาระงาน   
 1. ใบงานที่ 2 เรื่องการแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD 
 2. ใบงานที่ 3 เรื่องการใช้ค าสั่งตกแต่งข้อความ 
 3. ใบงานที่ 4 เรื่องการแสดงกราฟิกบนหน้าจอ 
 4. ใบงานที่ 5 เรื่องการแสดงกราฟิกรูปดาวบนหน้าจอ 

   
8. การวัดและประเมินผล   
 7.1  ประเมินผลก่อนเรียน   
  - สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
 7.2  การประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - สังเกตุพฤติกรรมการเรียน 
  - ประเมินจากภาระงาน 
 7.3  การประเมินผลหลังเรียน 
  - แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
   - ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของภาระงาน 
 
 



 

 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ชั่วโมงที่  1-2 
1. นักเรียนนั่งเรียนตามกลุ่มหรือคู่ของตนเอง ท าการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  
2. ครูให้นักเรียนทบทวนการติดตั้งโปรแกรมส าหรับเขียนโปรแกรม และเชื่อมต่อ IPST-Microbox เข้า

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับทดสอบว่าการเชื่อมต่อไม่มีข้อผิดพลาดด้วยการ Compile และ Upload 
โปรแกรม 

3. ครูอธิบายวิธีการแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD และการใช้ค าสั่ง glcd 
4. นักเรียนทดลองเขียนค าสั่งแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD 
5. หากนักเรียนพบปัญหาในการเขียนโปรแกรมหรือการเชื่อมต่อให้สอบถามครูผู้สอนได้ทันที 
6. ครูอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพของหน้าจอ LCD  
7. ครูมอบหมายภาระงาน โดยให้นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรื่องการแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD โดย

แต่ละกลุ่มมีเวลาเขียนโปรแกรมตามข้อก าหนดเป็นเวลา 15 นาที 
8. นักเรียนกลุ่มที่ท างานตามภาระงานเสร็จเรียบร้อย ให้น าผลงานมาให้ครูตรวจที่หน้าชั้นเรียน 
9. นักเรียนร่วมกันสรุปการใช้ค าสั่ง glcd ในการแสดงผลข้อความบนหน้าจอ LCD และคุณสมบัติทาง

กายภาพของจอภาพ LCD 
10. นักเรียนเล่าถึงปัญหาในการท างานตามภาระงาน และวิธีการแก้ไขปัญหา 
11. ครูสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกับค าสั่ง glcd 

    
ชั่วโมงที่  3-4 
1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าสั่ง glcd เพ่ือแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD  
2. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการแสดงข้อความบนหน้าจอ LCD ที่มีการตกแต่ง และการใช้สี 
3. ครูอธิบายค าสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการกับข้อความ ได้แก่ 
  - setTextColor 
  - setTextBackgroundColor 
  - setTextClear 
  - glcdFillScreen 
  - glcdMode 
  - setTextSize 
4. ครูยกตัวอย่างการใช้ค าสั่งจัดการกับข้อความให้นักเรียนได้ดู พร้อมกับให้นักเรียนทดลองเขียน

โปรแกรมตามทีละข้ันตอน 
5. ครูอธิบายเกี่ยวกับรหัสสีทีใช้ในการแสดงผลบนหน้าจอ LCD และให้นักเรียนน าไปปรับใช้กับการ

เขียนโปรแกรม 
6. นักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงข้อความบนหน้าจอพร้อมกับตกแต่งข้อความตามข้อก าหนด 



 

 

7. ครูถามค าถามนักเรียน โดยการสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามเก่ียวกับหน้าที่ของค าสั่งจัดการกับ
ข้อความที่ได้เรียนไปในตอนต้นชั่วโมง 

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 3 เรื่องการใช้ค าสั่งตกแต่งข้อความ โดยครูให้เวลาในการท าใบงาน 
15 นาที เมื่อเสร็จแล้วให้น าผลงานมาให้ครูตรวจที่หน้าห้องเรียน 

9. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าสั่ง glcd และค าสั่งจัดการกับข้อความ 
10. ครูสรุปองค์ความรู้ในเรื่องที่เรียนวันนี้อีกครั้ง 
 
ชั่วโมงที่  5-6   

 1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการแสดงข้อความและตกแต่งข้อความบนหน้าจอ LCD  
 2. ครูแสดงผลงานการใช้ค าสั่งแสดงกราฟิกบนหน้าจอ LCD ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างและแนะน าสิ่งที่
นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ 
 3. ครูอธิบายค าสั่งที่ใช้แสดงผลกราฟิก พร้อมยกตัวอย่างการเขียนค าสั่ง ได้แก่ 
  - glcdRect 
  - glcdFillRect 
  - glcdCircle 
  - glcdFillCircle 
  - glcdLine 
 4. ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์หุ่นยนต์ และท าการติดตั้งโปรแกรม พร้อมทั้งเชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับ
โปรแกรมให้เรียบร้อย 
 5. นักเรียนทดลองเขียนค าสั่งแสดงผลกราฟิก โดยให้หน้าจอ LCD แสดงผลเป็นรูปวงกลมทึบมีขนาด
พอดีกับหน้าจอและก าหนดสีตามท่ีนักเรียนต้องการ 
 6. นักเรียนสรุปการใช้ค าสั่งแสดงรูปวงกลม 
 7. ครูอธิบายเกี่ยวกับการใช้ค าสั่ง glcdRect ต าแหน่ง x,y และ parameter ที่ต้องก าหนดในการใช้
ค าสั่ง glcdRect 
 8. นักเรียนท าใบงานที่ 4 เรื่องการแสดงกราฟิกบนหน้าจอ โดยครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่ม 15 นาที 
เมื่อเสร็จแล้วให้น าผลงานมาให้ครูตรวจที่หน้าชั้นเรียน 
 9. นักเรียนร่วมกันสรุปค าสั่งและวิธีการใช้ค าสั่งแสดงกราฟิก 
 10. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติม 
 

ชั่วโมงที่  7-8  
 1. นักเรียนร่วมกับทบทวนบทเรียนในครั้งท่ีผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ค าสั่งแสดงผลกราฟิกบนหน้าจอ 
LCD 



 

 

 2. ครูอธิบายการใช้ค าสั่ง glcdLine และให้นักเรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ Pixel ของหน้าจอ LCD 
จุด x1,y1 และ จุด x2,y2 
 3. ครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์หุ่นยนต์ และท าการติดตั้งโปรแกรม พร้อมทั้งเชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับ
โปรแกรมให้เรียบร้อย 
 4. นักเรียนทดลองใช้ค าสั่ง glcdLine โดยการวาดเส้นตามที่ครูก าหนด 

 
 5. นักเรียนที่มีปัญหา ข้อสงสัยให้สอบถามครูผู้สอน 
 6. นักเรียนร่วมกันสรุปการใช้ค าสั่ง glcdLine 
 8. นักเรียนท าใบงานที่ 5 เรื่องการแสดงกราฟิกรูปดาวบนหน้าจอ โดยครูให้เวลาแต่ละกลุ่ม 15 นาที 
 9. กลุ่มท่ีเสร็จเรียบร้อยให้น าผลงานมาส่งครูที่หน้าชั้นเรียน 
 10. นักเรียนร่วมกันสรุปการใช้ค าสั่งแสดงผลกราฟิกบนหน้าจอ LCD ทุกค าสั่งอีกครั้ง โดยครูเป็นผู้ให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 11. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นเวลา 15 นาที 
 
10. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
  - PowerPoint ประกอบการสอน 

- ระบบ LMS ของโรงเรียน 
  - ใบความรู้ 
  - หนังสือ เริ่มต้นใช้งานกล่องสมองกล IPST-Microbox 
 แหล่งเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด 

- เว็บไซต์ Tutorial : 

   - www.ipst-microbox.com 

   - ipstbox.programming.in.th 



 

 

 
      ลงชื่อ..................................................ผู้สอน 
       (............................................) 
   
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้นิเทศ 
       (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้    
ชั่วโมงท่ี 1-2 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 3-4 

......................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 5-6 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 7-8 

............................................................................................................................. ... 
....................................................................................... ................................................................ 
 
ปัญหา และอุปสรรค  
ชั่วโมงท่ี 1-2 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 3-4 

......................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 5-6 

................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 7-8 

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



 

 

 แนวทางแก้ไข / แนวทางการพัฒนา  
ชั่วโมงท่ี 1-2 

............................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. .......................... 
ชั่วโมงท่ี 3-4 

............................................................................................................................. ... 
....................................................................................... ................................................................ 
ชั่วโมงท่ี 5-6 

............................................................................................................................. ... 
.......................................................................................................................................................  
ชั่วโมงท่ี 7-8 

............................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................... ................... 
 
 
 
      ลงชื่อ....................................ครูผู้สอน 
                                                                 ( ........................................ ) 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้แทน/ผู้นิเทศ/หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
............................................................................................................................. ................................. 
 

ลงชื่อ............................................                                                                                                                                  

     (............................................) 


