
 

 

แผนการเรียนรู้ที่  9      
ชื่อหน่วย การจัดการกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

  
รหัส ง20242  วิชา IPST-Microbox  กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                  ภาคเรียนที่  2                  เวลา   2  ชั่วโมง 
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. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิดต่างๆ ได้ 
2. เขียนค าสั่งควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อตามข้อก าหนดได้ 

 
2. สาระส าคัญ  
 กล่องสมองกล IPST-Microbox มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น การ
เชื่อมต่อกับหลอดไฟ LED เพ่ือแสดงผลตามต้องการ ทั้งนี้ส่งการให้กล่องสมองกล IPST-Microbox สามารถ
แสดงผลออกทางวงจรหลอดไฟ LED ได้นั้น จ าเป็นจะต้องเข้าใจค าสั่งและหลักการใช้ค าสั่งควบคุมหลอดไฟ LED  
 
3. จุดประสงค์ 

1. อธิบายการท างานของวงจรหลอดไฟ LED ได้ถูกต้อง 
2. เขียนค าสั่งแสดงไฟกระพริบของวงจรหลอดไฟ LED ตามข้อก าหนดได้ถูกต้อง 

 
4. เนื้อหาสาระ 

- สาระการเรียนรู้ 
- การจัดการกับหลอด LED 

- เนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
- 



 

 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2 ความสามารถในการคิด   
5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

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

- 
ภาระงาน  
 - ใบงานที่ 6 เรื่องการจัดการกับหลอด LED 

  
8. การวัดและประเมินผล   
 8.1  ประเมินผลก่อนเรียน 
  - สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
 8.2  การประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - ทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไฟ LED 
 8.3  การประเมินผลหลังเรียน 
  - ท าใบงานที่ 6 เรื่องการจัดการกับหลอด LED 
 8.4  การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
  - ตรวจใบงานที่ 6 เรื่องการจัดการกับหลอด LED 
  
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ขั้นน า 
1. นักเรียนนั่งเรียนตามกลุ่มหรือคู่ของตนเอง ท าการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  
2. ครูให้นักเรียนทบทวนการติดตั้งโปรแกรมส าหรับเขียนโปรแกรม และเชื่อมต่อ IPST-Microbox เข้า

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับทดสอบว่าการเชื่อมต่อไม่มีข้อผิดพลาดด้วยการ Compile และ Upload 
โปรแกรม 



 

 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มหยิบอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากกล่อง IPST-Microbox ได้แก่ หลอดไฟ LED 
แผงวงจรสวิตซ์ ล าโพงเปียโซ วงจร LED8 และเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและการสะท้อน 

4. นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้น พร้อมกับร่วมอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ 
 
ขั้นสอน 
5. ครูแนะน าอุปกรณ์เชื่อมต่อแต่ละชนิดให้นักเรียนทุกคนฟัง 
6. นักเรียนทดลองใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อ หลอด LED โดยท าการเชื่อมต่อหลอด LED เข้ากับกล่องสมอง

กล IPST-Microbox  
7. ครูอธิบายค าสั่งส่งค่าออกเอาต์พุตดิจิตอลไปยังหลอด LED  
8. นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมแสดงไฟกระพริบตามตัวอย่างท่ีครูก าหนด และทดลองการท างาน

ของโปรแกรม 
9. นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ หลอด LED และค าสั่ง out 
10. นักเรียนท าใบงานที่ 6 เรื่องการจัดการกับหลอด LED เป็นระยะเวลา 30 นาที 
11. นักเรียนที่ท าภารกิจเสร็จ 5 กลุ่มแรกจะได้คะแนนเต็ม และลดหลั่นลงตามล าดับ 
 
ขั้นสรุป 
12. นักเรียนร่วมกันทบทวนค าสั่งจัดการกับหลอด LED 
13. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค าสั่งจัดการกับหลอด LED 
 

10. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
  - PowerPoint ประกอบการสอน 

- ระบบ LMS ของโรงเรียน 
 แหล่งเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด 

- เว็บไซต์ Tutorial : 

   - www.ipst-microbox.com 

   - ipstbox.programming.in.th 

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



 

 

บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปัญหา และอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางแก้ไข / แนวทางการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
         ลงชื่อ....................................ครูผู้สอน 
                                                           ( ........................................ ) 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้แทน / ผู้นิเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ลงชื่อ......................................ผู้บริหาร / ผู้แทน / ผู้นิเทศ 
                                                           (............................................)   
  
 


