คำนำ
ปั จ จุ บั น นี้ นั บ เป็ น ยุ ค แห่ งข้ อ มู ล และข่ าวสารที่ เรี ย กกั น สั้ น ๆว่ า “ยุ ค โลกาภิ วั ฒ น์ ”
ความก้ า วหน้ าทางเทคโน โลยี เป็ น ส่ ว น ส าคั ญ ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง ม นุ ษ ย์ ม า ก ขึ ้ น
“คอมพิวเตอร์” (COMPUTER) นับว่าเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ ง ที่ ก้ า วเข้ า มามี บ ทบาทต่ อ
การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เ ป็ น อย่ า งมาก การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ น สิ่ ง ที่ จาเป็ น สาหรั บ
เยาวชนในปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง จั ด ให้ วิ ช าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา
ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา และ
ได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรียบเรียงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กับแต่
ละสถาบัน และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น , การใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อการทางาน รวมทั้งประยุกต์ใช้โปรแกรม
MicroWorlds Pro เพื ่อ ฝึก ทัก ษะในการเขีย นโปรแกรมเบื ้อ งต้น นอกจากนี ้ภ ายในเล่ม จะมี
แบบฝึกหัดท้ายบท สาหรับนักเรียนเพื่อเสริมทักษะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้
และฝึ ก ปฏิ บั ติ จนครบเนื้ อ หาภายในเล่ ม แล้ ว จะท าให้ นั ก เรี ยนมี ค วามรู้ค วามสามารถที่ จ ะใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียในโปรแกรมต่างๆ ได้
คณะผู้ จั ด ท าได้ เรีย บเรีย งแผนการจั ด การเรี ยนรู้ วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เล่ ม นี้ ขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน
ในการนาไปประยุกต์กับการทางานในยุคปัจจุบัน มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจาหน่าย
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เรื่อง

หน้า
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มุงเนนใหผูเรียนเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ และ
ระบบปฏิบัติการเพื่อการทํางาน โดยใหผูเรียนศึกษา ความหมาย บทบาทของคอมพิวเตอร , ระบบ
สารสนเทศ โดยศึกษาในเรื่องความหมายและประเภทของสารสนเทศ ระบบปฏิบัติงานเพื่อการทํางาน
โดยผูเรียนศึกษาในดานประเภทและรูปแบบของระบบปฏิบัติงานเพื่อการทํางาน
และใชโปรแกรม
สําเร็จรูปโปรแกรม MicroWorlds Pro ซึ่งก็นับไดวาเปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรอีกภาษาหนึ่งที่มี
จุดมุงหมายในการพัฒนาสติปญญาเด็ก ในดา นการศึกษา แนวความคิด ตลอดจนใหมีความรูความ
เขาใจในระบบการทํางานของคอมพิวเตอรอยางมีหลักการและถูกตอง โปรแกรม MicroWorlds Pro
จึงถูกออกแบบมาสําหรับผูเรียนที่เปนเด็กโดยเฉพาะ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมที่งาย เพื่อสรางภาพที่
เปนกราฟกในการวาดรูปและระบายสีใหกับรูป ซึ่งอาศัยหลักการสรางภาพดวยคําสั่งตาง ๆ ในการ
กําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่งโดยมีสัญลักษณที่เรียกวา “เตาโลโก” เปนอุปกรณในการ
สรางภาพ
ภาษาโลโกเปนภาษาที่พัฒนาความคิดของผูเรียนในการเขียนโปรแกรมในระดับตน ตลอดจนฝก
ใหผูเรียนเปนคนมีเหตุผล มีหลักการ รูจักวางแนวความคิดและเรียงลําดับความคิดในการทํางานตาง ๆ
ไดเปนอยางดี เมื่อทําการเขียนโปรแกรมแลวจึงตองมีการจัดเก็บและเรียกใชไฟลของโปรแกรมมาใช
งานตอไดเพื่อลดขั้นตอนการทํางานลงไป
การเขียนชุดคําสั่งในโปรแกรมภาษา MicroWorlds Pro เปนการใชคําสั่งเพื่อสรางรูปภาพ โดย
มี เครื่ องมื อที่ ใช ในการวาดรู ป คื อ ตั วเต า หลั กในการสรางรูป ภาพส วนใหญ จ ะเป นการนํ าเอา
เสนตรงมาประกอบกันใหเปนรูปภาพ ซึ่งจะอยูในรูปของการเขียนโปรแกรม โดยผูเรียนจะเรียนรู
วิธีการสรางภาพโดยใชเสนตรง และเมื่อผูเรียนไดรูถึงหลักการใชคําสั่งและเขียนโปรแกรมมามากแลว
ก็จะเนนใหผูเรียนสามารถที่จะนําความรูเหลานั้นมาประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมตาง ๆ เพื่อสราง
ภาพที่เปนเสนตรงได
การใชศูนยเครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro เปนการ
ทํางานที่ชวยทําใหโปรแกรมสวยงามและมีสีสันมากขึ้น โดยในศูนยสามารถสรางรูปทรงตาง ๆ ได เชน
วงกลม , สีเ่ หลี่ยม , เปลี่ยนขนาดและสีปากกา รวมทั้งเทสี และ พนสีใหกับรูปภาพ ไดดวย
การเขีย นโปรแกรมโดยใชตัวแปรเปนการกําหนดค าที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได ตามที่ต องการ
ซึ่งเรียกวา ตัวแปร ซึ่งผูเรียนสามารถนําเอาตัวแปรมาประยุกตใชในการเขียนโปรแกรมภาษาโลโกได
เพื่อใชประโยชนในการสรางภาพที่เหมือนกัน แตมีขนาดที่ตางกัน
สงผลใหผูเรียนมีแนวความคิด
ในเชิงขยายและยืดหยุนได

สาระที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจเห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และ มีคุณธรรม

ชั้น

ม.1

ตัวชี้วัด
• 1. อธิบายหลักการทํางาน บทบาท
และประโยชนของคอมพิวเตอร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• การทํางานของคอมพิวเตอรป ระกอบดวย
หนวย
สําคัญ ๕ หนวยไดแก หนวยรับเขา
หนวยประมวลผล
กลาง หน วยความจํ าหลัก หนวยความจํารอง และหนว ย
สงออก
• คอมพิวเตอรมีบทบาทในการชวยอํานวย
ความ
สะดวกในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ และตอบสนองความ
ตองการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
• คอมพิวเตอรมีประโยชนโดยใชเปนเครื่องมือในการทํางาน
เชน แกป ญหา สรางงาน สรางความบันเทิง ติด ตอสื่อสาร
คนหาขอมูล

• 2. อภิปราย ลักษณะสําคัญ และผลกระทบ • ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
- ชวยใหการบริการกวางขวางขึ้น
- ชวยดําเนินการในหนวยงานตางๆ
- ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
• เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในดานตางๆ เชน
- คุณภาพชีวิต
- สังคม
- การเรียนการสอน

ชั้น

ตัวชี้วัด
3. ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ

ม. 2

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• ขอมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของขอมูล และสารสนเทศ
- การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ
• ประเภทของขอมูล
• วิธีการประมวลผลขอมูล
• การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
- การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลไดแก การเก็บ
รวบรวมขอมูล และ
การตรวจสอบขอมูล
- การประมวลผลขอมูล ไดแก การรวบรวมเปน
แฟมขอมูล การจัดเรียงขอมูล
การคํานวณ
และการทํารายงาน
- การดูแลรักษาขอมูล ไดแก การจัดเก็บ การทําสําเนา การ
แจกจายและการสื่อสารขอมูล และการปรับปรุงขอมูล
• ระดับของสารสนเทศ

1. อธิบายหลักการเบื้องตนของ
• การสื่อสารขอมูล คือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากผู
การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
สงผานสือ่ กลางไปยังผูรับ
• พัฒนาการของการสื่อสารขอมูล
• อุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
• ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร
• เทคโนโลยีการรับสงขอมูลภายในเครือขายคอมพิวเตอร
• ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

2. อธิบายหลักการ และวิธกี ารแกปญหาดวย • กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
การ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวบรวมขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การ
ประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศทีน่ ํามาใชในการตัดสินใจ
การเผยแพรสารสนเทศ
• การแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการ
แกปญหาอยางเปนขั้นตอนโดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวย
• การใชคอมพิวเตอรในการแกปญ
 หาทําไดโดยการใช
ซอฟตแวรประยุกตหรือการเขียนโปรแกรม
• วิธีการแกปญ
 หา มีขั้นตอนดังนี้
- การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา
- การวางแผนในการแกปญ
 หาและถายทอดความคิดอยางมี
ขั้นตอน
- การดําเนินการแกปญ
 หา
- การตรวจสอบและปรับปรุง
3. คนหาขอมูล และติดตอสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอร อยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

• ความหมายและพัฒนาการอินเทอรเน็ต
• การใชงานอินเทอรเน็ต เชน
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
- blog
- การโอนยายแฟมขอมูล
- การสืบคนขอมูลและการใชโปรแกรมเรียกคนขอมูล
(search engine)
- การสนทนาบนเครือขาย
• คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต
- ผลกระทบของการใชอินเทอรเน็ตกับสังคม
- มารยาท ระเบียบ และขอบังคับในการใชอินเทอรเน็ต

ชั้น

ม.3

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

4. ใชซอฟตแวรในการทํางาน

• ซอฟตแวรระบบประกอบดวย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
แปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน
• ซอฟตแวรประยุกตประกอบดวยซอฟตแวรประยุกตทั่วไป
และซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน
• ใชซอฟตแวรระบบชวยในการทํางาน เชน บีบอัด ขยาย
โอนยายขอมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร
• ใชซอฟตแวรประยุกตชวยในการทํางาน เชน ใชโปรแกรม
ในการคํานวณและจัดเรียงขอมูล ใชโปรแกรมชวยคนหา
คําศัพทหรือความหมาย ใชโปรแกรมเพื่อความบันเทิง

1.อธิบายหลักการทําโครงงานที่มกี ารใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• หลักการทําโครงงาน เปนการพัฒนาผลงาน
ที่เกิด
จากการศึกษาคนควา ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและ
ความถนัด
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพืน้ ฐาน

• หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
- แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสรางโปรแกรม ตัวแปร
การลําดับคําสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข
การ
ควบคุมโปรแกรม คําสั่งแสดงผล และรับขอมูล การเขียน
โปรแกรม
แบบงายๆ
- การเขียนสคริปต เชน จาวาสคริปต แฟลช

3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

• การเลือกซอฟตแวรที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
• การใชซอฟตแวรและอุปกรณดิจิทัลมาชวย
นําเสนองาน

ในการ

4. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจาก
• การใชคอมพิวเตอรชวยสรางงานตามหลักการทําโครงงานโดย
จินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน
มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา
ไม
คัดลอกผลงานผูอื่น ใชคําสุภาพ
และไมสรางความ
ตามหลักการทําโครงงานอยางมีจิตสํานึกและ
เสียหายตอผูอื่น
ความรับผิดชอบ

โครงสรางรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร
ลําดับ
มฐ/ตชว.
ที่
๑

ง ๓.๑

๒

ง ๓.๑

๓

ง ๓.๑

๔

ง ๓.๑

๕

ง ๓.๑

สาระสําคัญ
หลักการทํางานเบื้องตนของ
คอมพิวเตอร และ อุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใชระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเบื้องตนเพื่อการ
ทํางาน
รูจักการใชงานของโปรแกรม
MicroWorlds Pro
การใชคําสั่งพื้นฐานของ
โปรแกรม MicroWorlds Pro
การควบคุมและสั่งการเตาโลโก
เพื่อใหทํางานตามคําสั่ง

เวลา ๒๐ ชั่วโมง
ชื่อหนวยการเรียนรู
การใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
การใชระบบปฏิบัติการเพื่อการ
ทํางาน
การเริ่มตนใชโปรแกรม
MicroWorlds Pro
การใชคําสั่งพื้นฐานในโปรแกรม
MicroWorlds Pro
การทํางานของเตาโลโก

เวลาตามหนวย
สอบปลายป

เวลา น้ําหนัก
(ช.ม.) คะแนน

โครงสรางรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร
ลําดับ
มฐ/ตชว.
ที่
๖

ง ๓.๑

๗

ง ๓.๑

๘

ง ๓.๑

๙

ง ๓.๑

๑๐

ง ๓.๑

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระสําคัญ

ชื่อหนวยการเรียนรู

หลักการใชคําสั่งสําหรับการ
เขียนโปรแกรม , การจัดเก็บและ
เรียกใชไฟลในโปรแกรม
การสรางกลองขอความใน
โปรแกรม MicroWorlds Pro
การวาดรูปตาง ๆ ที่เปนเสนตรง
ในโปรแกรม และการประยุกตใช
งานในโปรแกรม
การใชเครื่องมือวาดภาพใน
โปรแกรม MicroWorlds Pro
การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช
งานโดยมีการใชตัวแปร

การใชคําสั่งในการเขียนโปรแกรม
การจัดเก็บ และเรียกใชไฟล
การสรางกลองขอความ
(Text Box)
การวาดรูปตาง ๆ ที่เปนเสนตรง
และการประยุกตใชในโปรแกรม
การใชเครื่องมือวาดภาพ
การเขียนโปรแกรมโดยใช
ตัวแปร

เวลาตามหนวย
สอบปลายป

เวลา น้ําหนัก
(ช.ม.) คะแนน
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หนวยการเรียนรูที่ 1

การใชคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1

บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ง 3.1

บอกหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร

3. ง 3.1

บอกประโยชนและโทษจากการใชงานคอมพิวเตอร

 สาระสําคัญ
หลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร และ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. การทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร
2. ความหมายและหนาที่ของโนโลยีสารสนเทศ
3. ประโยชน และ โทษ จากการใชงานคอมพิวเตอร
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

2

2

การใชคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
หลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร
หลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรคือ จะตองปอนขอมูลผาน หนวยรับขอมูล (Input
Unit) จากนั้นขอมูลจะสงผานเขาสูกระบวนการทํางานของ หนวยประมวลผลกลางหรือที่เรียกวา
ซี พี ยู (CPU: Central Processing Unit) โดยจะทํ างานร วมกั บ หน วยความจํ าหลั ก (Memory
Unit) และ หนวยความจําสํารอง (Secondary Memory Unit) ของระบบเพื่อ ประมวลผลคําสั่ง
และแสดงผลการทํางานออกทาง หนวยแสดงผล (Output Unit) ดังภาพดานลาง

โดยปกติก ารทํางานหนึ่ ง ๆ ของเครื่อ งคอมพิว เตอรจะเริ่มจากผู ใช ปอ นขอ มู ล ผ านทาง
หนวยรับเขา ไดแก อุปกรณรับเขาขอมูล (Input Device) เชน แผงแปนอักขระ เมาส โดยขอมูล
ที่ปอนเขาไปจะไดรับการเปลี่ยนแปลงใหอยูในรูปสัญญาณดิจิตอล ซึ่งประกอบดวยเลข 0 และ 1
คําสั่งและขอมูลดังกลาวจะถูกสงตอไปยังหนวยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผลตามคําสั่งตอไป
และในระหว างการประมวลผลหากมี คํ า สั่ ง ให นํ า ผลลั พ ธ จ ากการประมวลผลไปจั ด เก็ บ ใน
หนวยความจําหลัก ซึ่งหนวยความจําหลักที่ทําหนาที่เก็บขอมูล จากการประมวลผลไปจัดเก็บใน
หนวยความจําหลัก ซึ่งหนวยความจําหลักที่ทําหนาที่เก็บขอมูลจากการประมวลผลเปนการชั่วคราว
นี้เรียกวา แรม (Random Access Memory : RAM) ขอ มูล ดังกลาวจะถูกสงไปยังหน วยความจํา
หลักพรอมทั้งคาที่อางอิงถึงตําแหนงในการจัดเก็บ ทั้งนี้เนื่องจากภายในหนวยความจําหลักมีพื้นที่
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ใช จัด เก็ บ ข อ มู ล หลายประเภท ในขณะเดี ย วกั น อาจมี คํ าสั่ งให นํ าผลลั พ ธจ ากการประมวลผล
ดั ง กล า วไปแสดงผลผ านทางหน ว ยส ง ออก ซึ่ งอาจเป น จอภาพ (Monitor) หรื อ เครื่ อ งพิ ม พ
(Printer) นอกจากนี้ เราสามารถบั นทึ กขอ มู ล ที่อ ยูในแรมลงในหนวยความจําสํารอง อั นไดแ ก
แผน บั น ทึ ก (diskette) ,ซี ดีรอม (Compact Disk Read Only Memory : CD-ROM) เพื่ อ นํ าขอ มู ล
ดังกลาวกลับมาใชอีกในอนาคตได โดยการอานขอมูลที่บันทึกในสื่อดังกลาวผานทางเครื่องขับ
(drive) และในป จจุ บั น มี ก ารคิ ด ค น หน ว ยความจําสํ ารองที่ พั ฒ นามาจากหน ว ยความจํ าหลั ก
ประเภทที่เรียกวา รอม (Read Only Memory : ROM) ทําใหสามารถบันทึกขอมูลไดปริมาณมาก
ขึ้นและมีขนาดเล็กสะดวกตอ การพกพา และจากที่กลาวมาทั้งหมดการสงขอมูลผานไปยังหนวย
ตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอรจะผานทาง ระบบบัส (bus) ไมวาจะเปนบัสขอมูล (data bus)
ทําหนาที่สงสัญญาณขอมูล บัสที่อยู (address bus) ทําหนาที่สงตําแหนงอางอิงในหนวยความจํา
หลักไปยังหนวยความจําหลักในขณะที่มีการสั่งจัดเก็บขอมูลในหนวยความจําดังกลาว หรือ บัส
ควบคุม (Control bus) ที่ทําหนาที่สงสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณตาง ๆ
การจัดประเภทของอุปกรณคอมพิวเตอรตามหลักการทํางานเบื้องตน
 หนวยรับขอมูล (Input Unit)
หน วยรับขอมู ล หมายถึง อุป กรณ ที่ทํ าหนาที่ในการรับ ขอ มูล ชนิด ตาง ๆ เขาสูเครื่อ ง
คอมพิวเตอร มีอุปกรณหลายชนิด ไดแก แปนพิมพ , เมาส , สแกนเนอร เครื่องอานรหัสบารโคด ,
ไมโครโฟน และกลองดิจิตอล เปนตน
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 หนวยประมวลผลกลางหรือที่เรียกวา ซีพยี ู (CPU: Central Processing Unit)
หนวยประมวลผล หมายถึง อุปกรณที่ทําหนาที่ประมวลผลคําสั่ง เปรียบเสมือนสมอง
ของคอมพิวเตอรที่ผูใชปอนคําสั่งใหโดยผานทางอุปกรณรับขอมูล หนวยประมวลผลหรือ หนวย
ประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอรที่เรียกวา ซีพียู (CPU: Central Processing Unit)

ซึ่งหนวยประมวลผลกลางเปนวงจรไฟฟามีหนวยสําคัญที่ทําหนาที่แตกตางกัน 2 หนวย
ได แ ก หน ว ยควบคุ ม (Control Unit :CLU) และ หน ว ยคํ า นวณและตรรกะ หรื อ เอแอลยู
(Arithmetic and Logic Unit :ALU)
 หนวยควบคุม (Control Unit :CLU)
หน วยควบคุม เป นหนวยที่ทํ าหนาที่ป ระสานงาน และควบคุ ม การทํ างานของระบบ
คอมพิ วเตอร หน วยนี้ ทํ างานคล ายกั บสมองคนซึ่ งควบคุม ให ระบบอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
ทํางานประสานกัน และยังทําหนาที่ควบคุมใหอุปกรณรับขอ มูล ส งขอ มูล ไปที่หนวยความจํา
ติดตอกับอุปกรณแสดงผลเพื่อสั่งใหนําขอมูลจากหนวยความจําไปยังอุปกรณแสดงผล โดยหนวย
ควบคุมของคอมพิวเตอรจะแปลความหมายของคําสั่งในโปรแกรมของผูใช และควบคุมใหอุปกรณ
ตาง ๆ ทํางานตามคําสั่งนั้น ๆ
 หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit :ALU)
หนวยคํานวณและตรรกะเปนหนวยที่ทําหนาที่คํานวณทางเลขคณิตไดแก การบวก ลบ
คูณ หาร และเปรียบเที ยบทางตรรกะเพื่ อ ทํ าการตั ด สิ น ใจ เช น ทํ าการเปรียบเที ยบข อ มู ล เพื่ อ
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ตรวจสอบว า ปริ ม าณหนึ่ ง น อ ยกว า เท า กั บ หรื อ มากกว า อี ก ปริ ม าณหนึ่ ง แล ว ส ง ผลการ
เปรียบเที ยบว าจริงหรือ เท็ จไปยังหน ว ยความจํ าเพื่ อ ทํ างานต อ ไป ตามขั้ น ตอนที่ กําหนดไว ใน
เงื่อนไข การทํางานของเอแอลยู คือ รับขอมูลจากหนวยความจํามาไวในที่เก็บชั่วคราวของเอแอลยู
ซึ่งเรียกวา เรจิสเตอร (Register) เพื่อทําการคํานวณแลวสงผลลัพธกลับไปยังหนวยความจํา ทั้งนี้
ในการสงขอมูลระหวางอุปกรณตาง ๆ ขอมูลและคําสั่งจะอยูในรูปของสัญญาณไฟฟาแลวสงไปยัง
อุปกรณตาง ๆ ผานระบบสงถายขอมูลผานในที่เรียกวา บัส (Bus)
กลไกการทํางานของหนวยประมวลผลกลางมีความสลับซับซอน ผูพัฒนาซีพียูไดสราง
กลไกใหทํางานไดดีขึ้น โดยแบงการทํางานเปนสวน ๆ มีการทํางานแบบขนาน และทํางานเหลื่อม
กันเพื่อใหทํางานไดเร็วขึ้น ซึ่งในดานความเร็วของซีพียูถูกกําหนดโดยปจจัย 2 อยาง คือ
ปจจัยที่ 1 คือ สถาปตยกรรมภายในของซีพียูแตละรุน ซีพียูที่ไดรับการออกแบบภายในที่ดีกวา
ยอมมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีกวา การพัฒนาทางดานสถาปตยกรรมก็มีสวนทําให
ลักษณะของซีพียูแตกตางกันไป
ปจจัยที่ 2 คือ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดความเร็วของซีพียู คือ ความถีข่ องสัญญาณนาฬิกา (Clock)ซึ่ง
เปนสัญญาณไฟฟาที่คอยกําหนดจังหวะการทํางานประสานของวงจรภายในใหสอดคลองกัน ใน
อดีตสัญญาณดังกลาวจะมีความถี่ในหนวยเปนเมกะเฮิรตซ (Megahertz) หรือลานครั้งตอวินาที
ดังนั้นสําหรับซีพียูที่มีสถาปตยกรรมภายในเหมือนกันทุกประการ
นาฬิกาตางกัน

แตความถี่สัญญาณ

ซีพียูตัวที่มีความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงกวาจะทํางานไดเร็วกวาและซีพียูที่มีอยูใน

ปจจุบันมีความถี่ในระดับจิกะเฮิรตซ
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 หนวยความจําหลัก (Memory Unit)
หนวยความจํา คือ หนวยความจําที่ตอกับหนวยประมวลผลกลาง ซึ่งหนวยประมวลผล
กลางสามารถใชงานไดโดยตรง หนวยความจําชนิดนี้จะเก็บขอมูลและชุดคําสั่งในระหวางการ
ประมวลผลและมีกระแสไฟฟา เมื่อปดเครื่องคอมพิวเตอรขอมูลในหนวยความจํานี้จะหายไป ซึ่ง
หนวยความจํานี้ มีความสําคัญมากในการทํางานรวมกับซีพียู โดยทั่วไปแลวหนวยความจําแบง
ออกเปน 2 กลุมคือ
- หนวยความจําที่ใชพื้นที่สําหรับการประมวลผลของซีพียู เรียกวา หนวยความจําหลัก มี
อุปกรณ สําคัญ ที่ ใช ในการทํ างานคื อ รอม (Read Only Memory : ROM) เปน หนวยความจํ า
ชนิดถาวรที่อ ยูในเครื่องคอมพิวเตอร ขอ มูล ที่บรรจุในหนวยความจําชนิดนี้จะยังคงอยูแมจะปด
เครื่อ งคอมพิ วเตอรไ ปแล ว ก็ ต าม และหน ว ยความจํ าหลั ก อี ก ประเภทหนึ่ งคื อ แรม (Random
Access Memory : RAM) เปนหนวยความจําหลักที่สามารถนําโปรแกรมและขอมูล จากอุปกรณ
ภายนอกหรือ หนวยความจําสํารอง ซึ่งแตกตางจากรอมคือ สามารถเก็บขอ มูล ไดเฉพาะเวลาที่ มี
ไฟฟาเลี้ยงวงจรอยูเทานั้น หากปดเครื่องขอมูลจะหายไปทันทีและขอมูลจะกลับมาทํางานใหมก็
ตอเมื่อมีการเปดเครื่องอีกครั้ง
- หนวยความจําที่ใชบันทึกแฟมขอมูลประเภทตาง ๆ เรียกวา หนวยความจําสํารอง เชน
แผนบันทึก (diskette) ,ซีดีรอม (Compact Disk Read Only Memory : CD-ROM) , Flash
Drive เปนตน
 หนวยแสดงผล (Output Unit)
หนวยแสดงผล

หมายถึง อุปกรณที่ใชแสดงผลการทํางานของคอมพิวเตอรในรูปแบบ

ตาง ๆ ขึ้นอยูกับชนิดของอุปกรณนั้น ๆ เชน การแสดงผลออกทางมอนิเตอรหรือจอภาพ(Monitor) ,
การพิมพขอความออกทางเครื่องพิมพ (Printer) , การนําเสียงออกจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช
ลําโพง (Speaker) หรือ หูฟง (Headphone) , Projector เปนตน
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อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุป กรณ เทคโนโลยีส ารสนเทศส วนใหญ จะใช งานรวมกับ เครื่อ งคอมพิ วเตอร ซึ่ งการ
ทํางานกับคอมพิวเตอรนั้นจะประกอบดวย หนวยรับขอมูล หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา
และหนวยแสดงผล ซึ่งกอ นหนานี้ เราพอจะทราบมาบางแลววาอุป กรณ อ ะไร อยูในประเภทใด
ฉะนั้นตอไปจะมาดูวาอุปกรณตางๆเหลาทําหนาที่อะไรกันบาง ดังนี้
1. หนวยรับขอมูล (input unit)
- เมาส หนาที่ของเมาส คือ ทําหนาที่นําเขาขอมูลจาก
ผูใชคอมพิวเตอร คือ รับขอมูลจากการคลิกเมาส
- แปนพิมพ หรือ คียบอรด ทําหนาที่นําเขาขอมูล
จากผูใชคอมพิวเตอร คือ รับขอมูลจากการ
กดบนแปนอักขระบนคียบอรด แลวทําการ
เปลี่ยนเปนรหัสเพื่อสงตอไปใหคอมพิวเตอร
- สแกนเนอร หนาที่หลักของเครื่องสแกนเนอร
คือการแปลงสัญญาณภาพใหเปนสัญญาณทางไฟฟา
โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยูในเอกสาร
เสร็จแลวบันทึกเปนขอมูลทางดิจิตอลลงใน
สื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร
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- ไมโครโฟน ทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาณคลื่นเสียง(sound wave)
หรือคลื่นอากาศ จากแหลงกําเนิดเสียง เชน เสียงพูด เสียงเพลง
เสียงดนตรี ใหเปนสัญญาณแมเหล็กไฟฟา
- เครื่องอานรหัสแทง (Bar Code Reader) ใชอานขอมูล
บนแถบ เพื่อเรียกขอมูลของรายการสินคานั้น เชน ราคาสินคา
ออกมาจากฐานขอมูล แลวจึงทําการประมวลผลขอมูล
รายการนั้นและทํางานตอไป
- กลองถายภาพดิจิตอล (Digital Camera)
เปนอุปกรณที่ใชสําหรับถายภาพแบบไมตองใชฟลม
โดยเก็บภาพที่ถายไวในลักษณะดิจิตอล ภาพที่ได
จะประกอบดวยจุดเล็กๆ จํานวนมาก กลองดิจิตอล
ในปจจุบันจะมีความละเอียดของรูปที่ถายในระดับ
1 ลานจุด (Pixel) ไปจนถึง 5 ลานจุด ซึ่งรูปที่ถายมา
จะสามารถนําเขาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานไดทันที
2. หนวยความจํา (memory unit) และ หนวยประมวลผลกลาง (central processing unit)
- ซีพียู หนาที่ของ CPU (Central Processing Units) คือ
ปฏิบัติตามชุดคําสั่งและควบคุมการโอนยาย และ
ประมวลผลขอมูลทั้งหมด
- แรม (RAM) ยอมาจากคําวา Random-Access Memory
เปนหนวยความจําของระบบ มีหนาที่รับขอมูลเพื่อสง
ไปให CPU ประมวลผล
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- ฮารดดิสก เปนแหลงเก็บขอมูลสํารองของ
คอมพิวเตอร ทําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลไวไดอยางถาวร
แมในสภาวะที่ไมมีการจายกระแสไฟฟา
ขอมูลสําคัญจะไมสญ
ู หายไป อีกทั้งยังเปนพื้นที่
สําหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อใหสามารถเรียก
ใชโปรแกรมตางๆบนเครื่องคอมพิวเตอร
3. หนวยแสดงผล (Output Unit)
- จอภาพ ใชแสดงขอมูลหรือผลลัพธใหผูใชเห็นไดทันที
มีรูปรางคลายจอภาพของโทรทัศน บนจอภาพประกอบ
ดวยจุดจํานวนมาก เรียกจุดเหลานั้นวา พิกเซล (Pixel
- อุปกรณฉายภาพ (Projector) เปนอุปกรณทนี่ ิยมใช
ในการเรียนการสอนหรือการประชุม เนื่องจากสามารถ
นําเสนอขอมูลใหแกผูชมจํานวนมากเห็นพรอม ๆ กัน
อุปกรณฉายภาพในปจจุบันจะมีอยูหลายแบบ ทั้งที่
สามารถตอสัญญาณจากคอมพิวเตอรโดยตรง

- เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ เปนอุปกรณที่เชื่อมตอเขา
กับคอมพิวเตอรเพื่อทําหนาที่ในการแปลผลลัพธที่ได
จากการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในรูป
ของอักขระหรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยูบนกระดาษ

- เครื่องพลอตเตอร (Plotter) ใชวาดหรือเขียนภาพ
สําหรับงานที่ตองการความละเอียดสูง ๆ เนื่องจาก
พลอตเตอรจะใชปากกาในการวาดเสนสายตาง ๆ
ทําใหไดเสนที่ตอเนื่องกันตลอด ในขณะที่เครื่องพิมพ
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ทั่วไปจะใชวิธีพิมพจุดเล็ก ๆ ประกอบขึ้นเปนเสน
ทําใหไดเสนที่ไมตอเนื่องกันสนิท พลอตเตอรนิยม
ใชกับงานออกแบบทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
ที่ตองการความสวยงามและความละเอียดสูง
- ลําโพง และ หูฟง มีหนาที่ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟา
ที่ไดมาจากเครื่องขยายเปนสัญญาณเสียง ลําโพงและ
หูฟงที่ดี จะตองสรางเสียงใหเหมือนกับตนฉบับเดิม
มากที่สุด โดยมีการผิดเพี้ยนนอยที่สุด
4. อุปกรณบันทึกขอมูลตางๆ
- แผนดิสกเกต Floppy Disk สื่อเก็บขอมูลที่ถอื ไดวา
เปนสื่อที่อยูมานานแลว และยังคงใชกันอยู จนถึงทุกวันนี้
มีขนาด 3.5 นิ้ว ซึ่งจะบรรจุขอมูลได 1.44 เมกะไบต
- ซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk Read Only Memory)
ซีดีรอมนี้ใชหลักของแสงในการอาน/บันทึกขอมูล
เหมาะสําหรับขอมูลที่ไมตอ งการเปลี่ยนแปลง
เพราะเมื่อทําการบันทึกขอมูลลงไปแลว จะไมสามารถ
นํากลับมาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใหมไดอีก
- ดีวีดี (Digital Video Disk) เปนหนวยเก็บขอมูล
สํารองอีกชนิดที่กําลังไดรับความนิยมมากเชนกัน
มีลักษณะคลายกับแผนซีดีรอม แตสามารถเก็บ
ขอมูลไดมากกวาซีดีรอม 7 เทาตัว
- แฟลชไดรฟ Flash Drive หรือที่หลายคนเรียก Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive)
เปนอุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล หรือไฟลจากคอมพิวเตอร มีขนาดเล็ก และ น้ําหนักเบา สะดวก
ในการพกพาติดตัว แตใน ขณะเดียวกันมีความจุสูง สามารถเก็บขอมูล ไดจํานวนมากตั้งแต 128
MB ถึง 4 GB
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ประโยชนของคอมพิวเตอร
จากการที่คอมพิวเตอรมีลัก ษณะเดนหลายประการ ทําใหถูกนํ ามาใชประโยชนต อ การ
ดําเนินชีวิตประจําวันในสังคมเปนอยางมาก ที่พบเห็นไดบอยที่สุดก็คือ การใชในการพิมพเอกสาร
ตางๆ เช น พิ ม พ จดหมาย รายงาน เอกสารต างๆ ซึ่ งเรียกวางานประมวลผล ( word processing )
นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานตางๆ อีกหลายดาน ดังตอไปนี้
1. งานธุรกิจ เชน บริษัท รานคา หางสรรพสินคา ตลอดจนโรงงานตางๆ ใชคอมพิวเตอรในการทํา
บัญชี งานประมวลคํา และติดตอกับหนวยงานภายนอกผานระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้งาน
อุตสาหกรรม สวนใหญก็ใชคอมพิวเตอรมาชวยในการควบคุมการผลิต และการประกอบชิ้นสวน
ของอุปกรณตางๆ เชน โรงงานประกอบรถยนต ซึ่งทําใหการผลิตมีคุณภาพดีขึ้นบริษัทยังสามารถ
รับ หรืองานธนาคาร ที่ใหบริการถอนเงินผานตูฝากถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM ) และใชคอมพิวเตอร
คิดดอกเบี้ยใหกับผูฝากเงิน และการโอนเงินระหวางบัญชี เชื่อมโยงกันเปนระบบเครือขาย
2. งานวิทยาศาสตร การแพทย และงานสาธารณสุข สามารถนําคอมพิวเตอรมาใชในนํามาใชใน
สวนของการคํานวณที่คอ นขางซับซอน เชน งานศึกษาโมเลกุล สารเคมี วิถีการโคจรของการสง
จรวดไปสูอ วกาศ หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเปนอุปกรณสําหรับการตรวจรักษาโรคได
ซึ่งจะใหผลที่แมนยํากวาการตรวจดวยวิธีเคมีแบบเดิม และใหการรักษาไดรวดเร็วขึ้น
3. งานคมนาคมและสื่อสาร ในสวนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใชคอมพิวเตอรในการจองวันเวลา ที่
นั่ง ซึ่ งมีการเชื่ อ มโยงไปยังทุ กสถานี หรือ ทุกสายการบิน ได ทําใหส ะดวกตอ ผูเดิน ทางที่ไ มตอ ง
เสียเวลารอ อีกทั้งยังใชในการควบคุมระบบการจราจร เชน ไฟสัญญาณจราจร และ การจราจรทาง
อากาศ หรือในการสื่อสารก็ใชควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพื่อใหอยูในวงโคจร ซึ่งจะชวยสงผล
ตอการสงสัญญาณใหระบบการสื่อสารมีความชัดเจน
4. งานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ
หรือ จําลองสภาวการณ ตางๆ เชน การรับแรงสั่นสะเทื อ นของอาคารเมื่อ เกิด แผนดิน ไหว โดย
คอมพิวเตอรจะคํานวณและแสดงภาพสถานการณใกลเคียงความจริง รวมทั้งการใชควบคุมและ
ติดตามความกาวหนาของโครงการตางๆ เชน คนงาน เครื่องมือ ผลการทํางาน
5. งานราชการ เปนหนวยงานที่มีก ารใชคอมพิ วเตอรมากที่ สุด โดยมีการใช หลายรูป แบบ ทั้ งนี้
ขึ้นอยูกับบทบาทและหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ มีการใชระบบประชุม
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ทางไกลผานคอมพิวเตอร , กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อเชื่อมโยงไปยังสถาบันตางๆ ,กรมสรรพากร ใชจัดในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสียภาษี เปนตน
6. การศึกษา ไดแก การใชคอมพิวเตอรทางดานการเรียนการสอน ซึ่งมีการนําคอมพิวเตอรมาชวย
การสอนในลั กษณะบทเรีย น CAI หรื อ งานด านทะเบี ยน ซึ่ งทํ า ให ส ะดวกต อ การค น หาข อ มู ล
นักเรียน การเก็บขอมูลยืมและการสงคืนหนังสือหองสมุด
7. การดําเนินชีวิต ในการดํารงชีวิตประจําวันของเราในแตละวันมีการนําคอมพิวเตอรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานตางๆมากมาย เชน ใชในการควบคุมอุปกรณไฟฟา
อิเลคทรอนิ คส ทั น สมั ยนานาชนิด โทรศัพ ท มือ ถือ เป น ตน จุด ประสงค เพื่ อ ให การดํ าเนิ น ชีวิ ต
เปนไปอยางงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
8. การติ ด ต อ สื่ อ สารการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศทํ าให เราสามารถติ ด ต อ สื่ อ สารกั น ได อ ยา ง
กว า งขวาง สะดวกรวดเร็ ว และประหยั ด ค า ใช จ า ย ไม ว า จะอยู ที่ ใ ด เช น การส ง จดหมาย
อิเล็คทรอนิคส การสนทนาผานทางอินเตอรเน็ต
9. การพักผอนและความบันเทิง ในปจจุบันเราใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาพัฒนาทั้งในดาน
ภาพ เสียงทําใหมีความบันเทิงในดานตาง ๆ มากมายเชน ดูหนัง ฟงเพลง หรือ คาราโอเกะ
เราไดประโยชนอะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร
1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ / ทันขอมูลขาวสาร / ทันโลก ชวยใหเราสามารถติดตอสื่อสารกันไดทวั่
โลก
2. ชวยใหการเรียน การทํางาน ทันสมัยและไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เชน ไดเรียนรูจากสื่อที่
ทันสมัยที่สรางดวยคอมพิวเตอร ที่เรียกวา โปรแกรม CAI
3. เปนแหลงการเรียนรูที่ดีเยี่ยม ชวยในการคนควาหาความรูเปนหองสมุดขนาดใหญ
4. ชวยรับ - สงขาวสารไดอยางรวดเร็ว
5. ชวยผอนคลายความตึงเครียด เชน เกม ดูภาพยนตร ฟงเพลง รองเพลง
6. ชวยสรางงานศิลปะ ออกแบบชิ้นงานไดอยางสรางสรรค สวยงาม
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ประโยชนของคอมพิวเตอรแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. ประโยชนทางตรง
ชวยใหมนุษยทํางานไดโดยตรงคือคอมพิวเตอรทํางานไดเที่ยงตรง รวดเร็ว ไมเหน็ดเหนื่อย
ชวยผอนแรงมนุษย ในดานตาง ๆ เชน ดานการคํานวณ พิมพงาน บันทึกขอมูล ประมวลผล ไมวาจะ
เปนหนวยงานในแวดวงใน หากนําคอมพิวเตอรเขาชวยงาน จะชวยแบงเบาภาระงานไดเปนอยางดี
และมีประสิทธิภาพ
2. ประโยชนทางออม
คอมพิวเตอรชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ชวยในการเรียนรูใหความปนเทิงความรู ชวยงาน
บันเทิงพัฒนางานดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันสงผลใหความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น เปนตน
โทษจากการใชคอมพิวเตอร
1. หากใชคอมพิวเตอรในหองนานๆจะไดรับแสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ไมเพียงพอ
2. ไมไดรบั ประสบการณใหม จึงไมมีการสรางความเขมแข็งใหกับทางเดินเสนประสาทที่ใช
ในการคิด
3. จํากัดความเคลือ่ นไหวของตา ซึ่งเปนสาเหตุของอาการกลามเนื้อเกร็ง
4. การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อเล็กซ้ําๆทําใหเกิดความเครียด
5. การขาดการออกกําลังกายเปนสาเหตุของโรคอวนและปญหาสุขภาพอืน่ ๆ
6. คอมพิวเตอรจํากัดจินตนาการของเด็ก
7. โปรแกรมคอมพิวเตอรจํากัดความคิดสรางสรรคในการเขียนและการจัดรูปแบบ
8. สรางความเชื่อที่วาปญหาแกไขไดดวยการกดปุม
9. สรางความเชื่อที่วาทุกสิ่งมีเพียงสองดาน เชน ผิด/ถูก ใช/ไมใช
10. ขอมูลจากเว็บไซตจํานวนมากทําใหมึนงงและสับสน
11. การขาดปฏิสัมพันธกับผูอื่นสงผลใหพัฒนาการทางอารมณและสังคมถูกจํากัด
12. คาใชจายที่ตามมา ซึ่งอาจเปนปญหาสําหรับครอบครัว
13. หากใชคอมพิวเตอรเชื่อมตอไปยังอินเตอรเนตก็ยังกอใหเกิดโทษตางๆตามมาอีก
ยกตัวอยางเชน
- โรคติดอินเทอเน็ต (Webaholic) หากการเลนอินเตอรเน็ต ทําใหเสียงาน เสียการเรียน
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หรือแมแตทําลายความสัมพันธกับผูอื่นในครอบครัวก็ถือไดวาเปนโทษเลยทีเดียว มี
การศึกษาวิจัยไดระบุวา ผูที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ อยางนอย 4 อยางเปนเวลา นานอยาง
นอย 1 ปถือไดวา มีอาการติดอินเตอรเน็ต
1) รูสึกหมกมุนกับอินเตอรเน็ต แมในเวลาที่ไมไดตอกับอินเตอรเน็ต
2) มีความตองการใชอินเตอรเน็ตเปนเวลานานขึน้
3) ไมสามารถควบคุมการใชอินเตอรเน็ตได
4) รูสึกหงุดหงิดเมื่อตองใชอินเตอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช
5 )ใชอินเตอรเน็ตเปนวิธีในการหลีกเลี่ยงปญหาหรือคิดวาการใชอินเตอรเน็ตทําใหตนเอง
รูสึกดีขึ้น
6) หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน เรื่องการใชอินเตอรเน็ตของตัวเอง
7) การใชอินเตอรเน็ตทําใหเกิดการเสี่ยงตอการสูญเสียงาน การเรียน และความสัมพันธ
8) มีอาการผิดปกติ อยางเชน หดหู กระวนกระวายเมื่อเลิกใชอินเตอรเน็ต
9) ใชเวลาในการใชอินเตอรเน็ตนานกวาที่ตัวเองไดตั้งใจไว
- เรื่องอณาจารผิดศีลธรรม ( Pornography/Indecent Content )
เรื่องของขอมูลตางๆที่มีเนื้อหาไปในทางขัดตอศีลธรรม ลามกอนาจาร หรือรวมถึงภาพโป
เปลือยตางๆนั้นเปนเรื่องที่มีมานานพอสมควรแลว บนโลกอินเทอเน็ต แตไมโจงแจง
เนื่องจากสมัยกอนเปนยุคที่ WWW ยังไมพัฒนา มากนักทําใหไมมีภาพออกมาแตใน
ปจจุบันภายเหลานี้เปน ที่โจงแจงบนอินเทอเน็ตและสิ่งเหลานี้สามารถเขาสูเด็กและเยาวชน
ไดงายโดยผูปกครองไมสามารถที่จะใหความดูแลไดเต็มที่เพราะวาอินเทอเน็ตนั้นเปนโลก
ที่ไรพรมแดนและเปดกวางทําใหสื่อเหลานี้สามารถเผยแพรไปไดรวดเร็วจนเราไมสามารถ
จับกุมหรือเอาผิดผูที่ทําสิ่งเหลานี้ขึ้นมาได รวมไปถึงการถูกหลอกลวงจากอาชญากรใน
รูปแบบตางๆโดยรูเทาไมถึงการณ
ขอดี - ขอเสียของคอมพิวเตอร
ขอดี
1. ความเร็วสูง
2.ความถูกตองแมนยําและนาเชื่อถือ
3. ความสามารถในการจําหรือรักษา
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4. การประหยัด
5. การใชงานไดอีกหลายๆดาน
ขอเสีย
1. การทํางานยังตองขึ้นอยูกับมนุษย
2. การวางระบบงานคอมพิวเตอรตอ งใชเวลานาน
3. การรบกวนระบบงานปกติ
ดังนั้นเมื่อทราบถึงประโยชน และ โทษจากการใชคอมพิวเตอรแลว เราควรจะพิจารณา
ไตรตรองใหดีเวลาที่จะใชคอมพิวเตอร และเลือกใชแตสิ่งที่เปนประโยชนจากคอมพิวเตอรเพื่อ
ตัวเองและเพื่อสังคม

ใบงานที่ 1
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
1. ขอมูล (Data) หมายถึงขอใด
ก. ตัวเลข
ข. สิ่งที่นํามาใชในการคํานวณ
ค. สิ่งที่ไมไดใชนํามาคํานวณ
ง. สิ่งที่นํามาคํานวณและสิ่งที่ไมไดนํามาคํานวณ
2. ขอใดไมถกู ตอง
ก. ขอมูลเหมือนกับสารสนเทศ
ข. ขอมูลไมเหมือนกับสารสนเทศ
ค. ขอมูลไมเกี่ยวของกับสารสนเทศ
ง. ขอมูลเปนสวนหนึ่งของสารสนเทศ
3. สารสนเทศหมายถึงขอใด
ก. ขอมูลความรูที่ไดรับการประมวลผลแลว
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ข. ขอมูลคะแนน
ค. ขอมูลทีน่ ํามาใชประโยชน
ง. ขอมูลทีม่ ีการเปลี่ยนแปลง
4. ขอใดเปนคุณสมบัติของสารสนเทศ
ก. ความถูกตอง
ข. ความรวดเร็ว
ค. ความสมบูรณ
ง. ถูกทุกขอ

5. ขอมูลและสารสนเทศตางกันที่ใด
ก. ความเปนจริงของขอมูล
ข. สิ่งที่เปนประโยชนตอผูใช
ค. มีการรับรองขอมูลที่ถูกตอง
ง. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6. ขอใด ไมใช องคประกอบของสารสนเทศ
ก. ขอมูล ตัวเลข เสียง และภาพ
ข. คอมพิวเตอร
ค. การจัดเก็บ บันทึกขอมูล
ง. เครื่องคิดเลข
7. การทํางานของคอมพิวเตอรมีกี่ขั้นตอน
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
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8. อุปกรณใดอยูในขั้นตอนของ Output
ก. สแกนเนอร
ข. จอภาพ
ค. เมาส
ง. แปนพิมพ
9. ขั้นตอนใดที่ถือเปนหัวใจของคอมพิวเตอร
ก. ประมวลผล
ข. นําเสนอผลลัพธ
ค. เก็บขอมูล
ง. รับคําสั่ง
10. สวนประกอบใดที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอรใหสงตามสายโทรศัพท
ก. เมาส
ข. เครื่องพิมพ
ค. สแกนเนอร
ง. โมเด็ม
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หนวยการเรียนรูที่ 2
การใชระบบปฏิบัติการเพือ่ การทํางาน

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน

สาระสําคัญ
การใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตนเพื่อการทํางาน

สาระการเรียนรู
- ความรู
1. ระบบปฏิบัติการสําหรับงานคอมพิวเตอร
2. หนาที่และโปรแกรมการใชงานซึ่งอยูในระบบปฏิบัติการ
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- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับการทํางานเบื้องตนของระบบปฏิบัติการและโปรแกร
การ ใชงานซึ่งอยูในระบบปฏิบัติ
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมซึ่งอยูภายใน
ระบบปฏิบัติการ
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน
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การใชระบบปฏิบัติการเพื่อการทํางาน
ระบบคอมพิวเตอรแทบทุกระบบถือวาระบบปฏิบัติการเปนสวนสําคัญของระบบ
โดยทั่วไประบบคอมพิวเตอรแบงเปน 4 สวน คือ ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต
และผูใช ดังนี้
1. ฮารดแวร ประกอบดวยทรัพยากรตางๆ ที่มีในระบบ ไดแก อุปกรณนําขอมูลเขา/ออก หนวย
ประมวลผลกลาง และหนวยความจํา นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง โปรแกรมภาษาเครื่อ ง
และไมโครโปรแกรม ซึ่ ง เป น ส ว นที่ บ ริ ษั ท ผู ผ ลิ ต สร า งขึ้ น เพื่ อ ใช เป น ซอฟร แ วร ใ น
ระดับพื้นฐาน (primitive level) โดยสามารถทํางานไดโดยตรงกับทรัพยากรระบบดวยคําสั่ง
งายๆ เชน ADD MOVE หรือ JUMP คําสั่งเหลานี้จะถูกกําหนดเปนขั้นตอน การทํางานของ
วงจรภายในเครื่องคอมพิวเตอร ชุดคําสั่งที่ไมโครโปรแกรมตองแปลหรือตีความหมายจะอยูใน
รูปแบบภาษาเครื่องและมักเปนคําสั่งในการคํานวณ เปรียบเทียบ และการควบคุมอุปกรณนํา
ขอมูลเขา/ออก
2. ระบบปฏิบัติการ เปนโปรแกรมที่ทํางานเปนตัวกลางระหวางผูใชเครื่องและฮารดแวร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดสภาพแวดลอมใหผูใชระบบสามารถปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอรได
โดยจะเอื้ออํานวยการพัฒนาและการใชโปรแกรมตางๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ให
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. โปรแกรมประยุกต คือซอฟตแวรหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อการทํางานเฉพาะอยางที่เรา
ตอ งการ เชน งานสวนตัว งานทางดานธุรกิจ งานทางดานวิทยาศาสตร โปรแกรมทางธุรกิจ
เกมสตางๆ ระบบฐานขอมูล ตลอดจนตัวแปลภาษา เราอาจเรียกโปรแกรมประเภทนี้วา User's
Program โปรแกรมประเภทนี้โดยสวนใหญ มักใชภาษาระดับสูงในการพัฒนา เชนภาษา C,
C++, COBOL, PASCAL, BASIC ฯลฯ ตัวอยางของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใชในทางธุรกิจ เชน
โปรแกรมระบบบัญชีจายเงินเดือน (Payroll Program) โปรแกรมระบบเชาซื้อ (Hire Purchase)
โปรแกรมระบบสินคาคงหลัง (Stock Program) ฯลฯ ซึ่งแตละโปรแกรมก็จะมีเงื่อ นไขหรือ
แบบฟอรม ที่ แ ตกต า งกั น ตามความต อ งการหรื อ กฏเกณฑ ข องแต ล ะหน ว ยงานที่ ใช ซึ่ ง
โปรแกรมประเภทนี้ เราสามารถดั ด แปลงแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (Modifications) ในบางส ว นของ
โ ป ร แ ก ร ม เอ ง ไ ด เพื่ อ ใ ห ต ร ง กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู ใ ช ง า น โ ป ร แ ก ร ม
โปรแกรมเหลานี้เปนตัวกําหนดแนวทางในการใชทรัพยากรระบบ เพื่อทํางานตางๆ ใหแกผูใช
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หลากหลายประเภท ซึ่งอาจเปนไดทั้งบุคคล โปรแกรม หรือเครื่อ งคอมพิวเตอร เชนตัวแปร
ภาษาต อ งใช ท รัพ ยากรระบบในการแปลโปรแกรมภาษาระดั บ สู งให เป น ภาษาเครื่อ งแก
โปรแกรมเมอร ดังนั้ น ระบบปฏิบั ติการตอ งควบคุม และประสานงานในการใชท รัพ ยากร
ระบบของผูใชใหเปนไปอยางถูกตอง
4. ผู ใ ช ถึ ง แม ร ะบบคอมพิ ว เตอร จ ะประกอบด ว ยองค ป ระกอบทั้ ง ทางด า นฮาร ด แวร แ ละ
ซอฟตแวร แตระบบคอมพิวเตอรจะไมสามารถทํางานไดถาขาดอีกองคประกอบหนึ่ง ซึ่งไดแก
องคประกอบทางดานบุคลากรที่จะเปนผูจัดการและควบคุมระบบคอมพิวเตอรใหสามารถ
ปฏิบั ติงานได อ ยางราบรื่น คอยแก ไ ขปญ หาตาง ๆ ที่เกิด ขึ้นกั บระบบคอมพิ วเตอร พั ฒ นา
โปรแกรมประยุกตตาง ๆ รวมไปถึงการใชงานโปรแกรมประยุกตที่ถูกพัฒนาขึ้น
จากนิ ย ามต า งๆของบุ ค คลที่ ทํ า หน า ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ ว เตอร พ อที่ จ ะสรุ ป ได ว า
ระบบปฏิบัติการคือกลุมโปรแกรมที่ไดรับการจัดระเบียบเพื่อทําหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบ
และเสริมการทํางานในสวนของฮารดแวร โดยใชเปนตัวเชื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรและ
ผูใชทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการพัฒนาและการใชงานโปรแกรมตางๆ รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรตางๆ ในระบบใหมีประสิทธิผลที่ดี ในลักษณะที่ผูใชไมจําเปนตองทราบกลไกการทํางาน
หรือฮารดแวรของระบบ
หนาที่ของระบบปฏิบัติการ
จากที่ไ ดกลาวมาแลววา ระบบปฏิบัติการถูกสรางขึ้นมาดวยวัตถุประสงคห ลักคือ อํานวยความ
สะดวกแก ผูใช เครื่อ งคอมพิ วเตอร ในลัก ษณะที่ ผู ใชไ มจํ าเป น ต อ งทราบกลไกการทํ างานหรื อ
ฮารดแวรของระบบ จึงสามารถแบง หนาที่หลักของระบบปฏิบัติการไดดังนี้
1. ติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช (user interface) ผู ใ ช ส ามารถติ ด ต อ หรื อ ควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรผานทางระบบปฏิบัติการได โดยระบบปฏิบัติการจะเครื่องหมายพรอมต (prompt)
ออกทางจอภาพเพือ่ รอรับคําสั่งจากผูใชโดยตรง ตัวระบบปฏิบัติการจึงเปนตัวกลางที่ทําหนาที่
เชื่อมโยงระหวางผูใชกับฮารดแวรของเครื่อ ง นอกจากนี้ผูใชอ าจเขียนโปรแกรมเพื่อใชงาน
กรณีนี้ผูใชก็สามารถติดตอกับระบบปฏิบัติการไดโดยผานทาง System Call
2. ควบคุ ม การทํ า งานของโปรแกรม และอุ ป กรณ รั บ /แสดงผลข อ มู ล (input/output device)
ตลอดจนการใหความสะดวกแกผูใชในการใชงานอุปกรณตางๆ ไดงาย เชน การเขาถึงขอมูล
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ในแฟม หรือ ติดตอ กับอุปกรณรับ/แสดงผลขอ มูล จึงทําใหผูพัฒ นาโปรแกรมไมจําเปนตอ ง
เขี ยนโปรแกรมเพื่ อ ควบคุม ตั วขั บดิ สกเพราะระบบปฏิบั ติการจัดบริก ารใหมี คําสั่งสําหรับ
ติ ด ต อ กั บ อุ ป กรณ เหล า นี้ ไ ด อ ย า งง า ยๆเนื่ องจากผู ใ ช เครื่ อ งคอมพิ วเตอร ผ า น ท าง
ระบบปฏิบัติการ อาจไมมีความจําเปนตองมีความรูความเขาใจถึงหลักการทํางานภายในของ
เครื่อ ง ดังนั้น ระบบปฏิบัติการจึงมีหนาที่ควบคุมการทํางานของโปรแกรม การทํางานของ
อุ ป กรณ ต า งๆ เพื่ อ ให ก ารทํ า งานของระบบเป น ไปอย า งถู ก ต อ งและสอดคล อ งกั น
ระบบปฏิบัติการจึงมีสวนประกอบของหนาที่ตางๆ ที่ควบคุม อุปกรณแตละชนิดที่มีหนาที่
แตกตางกันไป โดยผูใชอาจเรียกใชผานทาง System Call หรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาควบคุม
อุปกรณเหลานั้นไดเอง
3. จัดสรรใหใชทรัพยากรระบบรวมกัน (shared resources) ซึ่งทรัพยากรหลักที่ตองมีการจัดสรร
ไดแก หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก อุปกรณรับ/แสดงผลขอมูลและแฟมขอมูล
เชน การจัดลําดับใหบริการใชเครื่องพิมพการสับหลีกงานหลายงานในหนวยความจําหลักและ
การจัดสรรหนวยความจําหลักใหกับโปรแกรมทั้งหลาย ทรัพยากร คือสิ่งที่ซึ่งถูกใชไปเพื่อให
โปรแกรมดําเนินไป ซึ่งเหตุที่ตองมีการจัดสรรทรัพยากรก็เพราะ
 ทรัพยากรของระบบมีขีดจํากัด เชนซีพียูในระบบมีอยูเพียงตัวเดียว แตทํางานในระบบมัลติ
โปรแกรมมิ่งมีการทํางานหลายโปรแกรม จึงจะตองมีการจัดสรรซีพียูใหทุกโปรแกรม
อยางเหมาะสม
 ทรัพยากรมีอยูหลายประเภท แตละโปรเซสหรือโปรแกรมมีความตองการใชทรัพยากร
เพียง อยางเดียว หรือหลายอยางพรอมกัน ระบบปฏิบัติการจึงตองจัดเตรียมทรัพยากร
ตางๆ ตามความตองการของโปรแกรม
ดังนั้นหนาที่อันสําคัญประการหนึ่งของระบบปฏิบัติการก็คือ การจัดสรรทรัพยากรของระบบ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงความยุติธรรมตอผูใชแตละคน และใหเกิดประสิทธิภาพเปน
หลั ก สํ าคั ญ ถ าระบบปฏิ บั ติ ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ระบบก็ ส ามารถรั น
โปรแกรมได อ ย างรวดเร็ ว และได งานเพิ่ ม ขึ้ น ทรัพ ยากรหลั ก ที่ ระบบปฏิ บั ติ ก ารจั ด สรรได แ ก
โปรเซสเซอร (ซีพียู),หนวยความจํา,อุปกรณนําขอมูลเขา/ออก และขอมูล เปนตน
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ความหมายของ Software
Software หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน เราไมสามารถมองเห็น
หรือจับตองได ทั้งนี้ซอรฟแวรจะตองบันทึกในสื่อใดสื่อหนึ่ง เชน Harddisk, Diskkette, CD เปนตน
( บางครั้งผูใชก็เรียนซอฟตแวรวา “ โปรแกรม ” )
ประเภทของ Software
1. Software ระบบ (System Software)
คือ ชุดของคําสั่งที่เขียนไวเปนคําสั่งสําเร็จรูป ซึ่งจะทํางานใกลชิดกับคอมพิวเตอรมากที่สุด เพื่อคอย
ควบคุม การทํางานของ Hardware ทุ กอยาง และอํานวยความสะดวกให กับ ผูใชในการใชงาน
Software หรือโปรแกรมระบบที่รูจักกันดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรมแปล
คํ า สั่ ง ที่ เขี ย นในภาษาระดั บ สู ง เช น ภาษา Basic , Fortran , Pascal , Cobol และ C เป น ต น
นอกจากนี้โปรแกรมที่ใชในการตรวจสอบระบบเชน Norton’s Utilities ก็นับเปนโปรแกรมสําหรับ
ระบบดวยเชนกัน
2. Software ประยุกต (Application Software)
คือ Software หรือโปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอรทํางานตางๆ ตามที่ผูใชตองการ ไมวาจะดาน
เอกสาร บัญชี การจัดเก็บขอมูล เปนตน
Software ประยุกตสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1 Software สําหรับงานเฉพาะดาน
คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทํางานเฉพาะอยาง บางที่เรียกวา User’s Program เชน โปรแกรม
การทําบัญชีจายเงินเดือน โปรแกรมระบบเชาซื้อ โปรแกรมการทําสินคาคงคลัง เปนตน ซึ่งแตละ
โปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไขหรือแบบฟอรม แตกตางกันออกไปตามความตองการหรือกฏเกณฑของ
แตละหนวยงานที่ใช ซึ่งสามารถดัดแปลงแกไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางสวนของโปรแกรม
ได เพื่อใหตรงกับความตองการของผูใช และ Software ประยุกตที่เขียนขึ้นนี้โดยสวนใหญมักใช
ภาษาระดับสูงเปนตัวพัฒนา
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2.2 Software สําหรับงานทัว่ ไป
เปนโปรแกรมประยุกตที่มีผูจัดทําไว เพื่อใชในการทํางานประเภทตางๆ ทั่วไป โดยผูใชคนอื่นๆ
สามารถนําโปรแกรมนี้ไปประยุกตใชกับขอมูลของตนได แตจะไมสามารถทําการดัดแปลง หรือ
แกไขโปรแกรมได ผูใชไมจําเปนตองเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเปนการประหยัดเวลา แรงงาน และ
คาใชจายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไมตองใชเวลามากในการฝกและปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรม
สําเร็จรูปนี้ มักจะมีการใชงานในหนวยงานที่ขาดบุคลากร ที่มีความชํานาญเปนพิเศษในการเขียน
โปรแกรม ดังนั้นการใชโปรแกรมสําเร็จรูปจึงเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวก และเปนประโยชนอยาง
ยิ่ง โปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใช ไดแก MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet
Explorer และ เกมสตางๆ เปนตน
ในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมี Software ทั้ง 2 ประเภทเพื่อควบคุมการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร โดย Software ระบบทําหนาที่ควบคุมสวนของ Hardware ใหทํางาน
อยางอัตโนมัติ สวนของ Software ประยุกตนั้นจะทําหนาที่ควบคุมใหคอมพิวเตอรทํางาน ตามที่
ผูใชตองการเพื่อประยุกตใชในงานดานตางๆ
ประวัติความเปนมาของระบบปฏิบัติการ Windows
ระบบปฏิ บั ติ ก ารวิน โดวส (windows) ผลิ ต ขึ้ น โดยบริษั ท ไมโครซอฟต ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา เริ่มจําหนายเปนครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1985 คือ Windows Version 1
 เวอรชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows
ป ค.ศ. 1985 Windows 1.0
ป ค.ศ. 1987 Windows 2.0
ป ค.ศ. 1989 Windows/386
ป ค.ศ. 1990 Windows 3.0
ป ค.ศ. 1992 Windows 3.1
ป ค.ศ. 1993 Windows 3.11
ป ค.ศ. 1995 Windows 95
ป ค.ศ. 1998 Windows 98
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ป ค.ศ. 2000 Window2000/Windows ME
ป ค.ศ. 2001 Windows XP
ป ค.ศ. 2007 Windows Vista
และ คาดวา ในป ค.ศ. 2010 จะเปน Windows 7
 การจัดการระบบไฟลในวินโดวส
 FAT 16 ถ า ความจุ ข องฮาร ด ดิ ก ส มี ม ากกว า 2 กิ ก ะไบต คอมพิ ว เตอร จะใช
ระบบปฏิบัติการFAT 16แบบเดิมจะมีความสามารถ ในการมองเห็นความจุไมไปกวา 2 GB ตอพาร
ดิชั่นการจัดการคลัสเตอรของ FAT 16 ขนาดคลัสเตอรจะมีขนาดเทากับ 32 กิโลไบตตอ 1 คลัส
เตอร
 FAT 32 จะมีวิธีการแกไขปญหานี้ดวยการกําหนดคลัสเตอรใหมีขนาดเล็กกวาFAT
16โดยจะมีการกําหนดขนาดของคลัส เตอรที่แตกตางตามขนาดความจุของฮารดดิกสนอกจากนี้
ขอจํากัดของการสรางไดเร็กทอรีใน FAT 32 จะไดมีอยางไมจํากัดปริมาณซึ่งแตกตางกับ FAT32 ที่
ถูกจํากัดไวไมเกิน 512 ไดเร็กทอรี
 NTFS คุณสมบัติของ NTFS สามารถนําไปใชงานไดดีกับดิกสหรือไดรฟที่มีความจุ
ขอ มูล ขนาดใหญม าก ๆ ไดเปนอยางดี โดย Windows XP จะมีโปรแกรมแปลงดิกสหรือ ไดรฟ ที่
จัดเก็บแบบ FAT 32 เดิม ใหมาอยูในรูปแบบของ NTFS ได

การใชงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน
การจัดการไฟลไฟล โพลเดอร และดิสกดวย Windows Explorer ซึ่ง Windows Explorer
เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ าคั ญ ที่ ใช สํ าหรั บ การจั ด การเกี่ ย วกั บ ไฟล ข อ มู ล ต า ง ๆที่ จั ด เก็ บ อยู ใ นเครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร ซึ่ งเมื่อ มี ก ารใชงานคอมพิ ว เตอรแ ลว ปกติ มั ก จะมี จํานวนโฟลเดอรม ากมายที่ ใช
สําหรับจัดเก็บไฟลที่เกี่ยวของตาง ๆ โดยมีความจําเปนที่จะตองสรางโฟลเดอรหลาย ๆ โฟลเดอรที่
ใชในการจัดเก็บไฟลขอมูลหรือโปรแกรมเหลานั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 วิธีเปด Windows Explorer
วิธีที่ 1
1. คลิกปุมขวาของเมาสที่ปุม

บนแถบงาน (Taskbar)

2. เลือกคําสั่ง Explorer
3. จะปรากฏหนาตาง Windows Explorer





วิธีที่ 2
1. คลิกปุม Start บนแถบงาน (Taskbar) หรือ กดแปน <Ctrl> + <Esc>
2. เลือก All Programs จะปรากฏโปรแกรมทั้งหมด
3. เลือก Accessories จะปรากฏเมนูยอย
4. เลือก Windows Explorer จะปรากฏหนาตาง Windows Explorer
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 สวนประกอบของ Windows Explorer
หนาตางของโปรแกรม Windows Explorer ประกอบดวยพื้นที่แสดงขอมูล 2 สวนคือ
ดานซาย แสดงชื่อของหนวยเก็บขอมูล โฟลเดอร ซึ่งเปนโครงสรางการเก็บขอมูลเปนลําดับ
ชั้น สวนดานขวา แสดงชื่อของไฟล เมื่อคลิกเมาสเลือกขอมูลทางกรอบดานซาย ก็จะเห็น
รายละเอียดของไฟลตางๆ ในกรอบดานขวา ดังรูป
แสดงรายละเอียด
ของขอมูล
แถบ
เครื่องมือ
แสดงโครงสราง
แหลงเก็บขอมูล

 วิธีแสดงขอมูลใน Windows Explorer
ผูใชสามารถกําหนดการแสดงขอมูลในระดับตางๆ โดยจะยอหรือขยายในแตละระดับ
ของขอมูล ดวยการคลิกที่เครื่องหมาย
หมายความวา สวนนั้นยังมีโฟลเดอรยอยบรรจุอยูแตยังไมไดเปดดูรายละเอียด
หมายความวา สวนนั้นมีการแสดงรายละเอียดของโฟลเดอรยอยแลว ซึ่งมีวิธีการแสดง
ขอมูลดังนี้
1. คลิกที่เครื่องหมาย
2. เครื่องหมาย
ระดับหนึ่ง

ขางไอคอน My Computer
จะเปลี่ยนเปน

และจะปรากฏโครงสรางภายในใหเห็นอีก
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 การสรางโฟลเดอร ผูใชสามารถสรางโฟลเดอร เพื่อใชในการเก็บขอมูลตางๆ ไดหลายวิธีดังนี้
วิธีที่ 1 โดยคลิกเมนูคําสั่ง
1. คลิกเลือกโฟลเดอรหรือไดรฟที่ตองการสรางโฟลเดอรใหม
2. คลิกเลือกเมนูคาํ สั่ง File > New > Folder
3. ปรากฏโฟลเดอรใหมในหนาตาง ชื่อวา New Folder
4. พิมพชื่อโฟลเดอร แลวกดแปน <Enter> แตหากไมปรากฏแถบที่พรอมจะใหทําการเปลี่ยนชื่อ
และ ผูใชตองการเปลี่ยนชื่อ ใหไปดูหัวขอการเปลี่ยนชื่อไฟลและโฟลเดอร




วิธีที่ 2 โดยคลิกปุมขวาของเมาส
1. คลิกเลือกโฟลเดอรหรือไดรฟที่ตองการสรางโฟลเดอรใหม
2. คลิกปุม ขวาของเมาสบริเวณที่วางในหนาตาง จะปรากฏเมนูลัด
3. เลือกคําสั่ง New > Folder
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4. จะปรากฏโฟลเดอรใหมในหนาตาง ชื่อวา New Folder
5. พิมพชื่อโฟลเดอร แลวกดแปน <Enter>

 การเลือกไฟลและโฟลเดอร
เมื่อตองการกําหนดสิ่งตางๆ ใหกับไฟลหรือโฟลเดอร เชน การเปลี่ยนชื่อ การการคัดลอก
การยาย ฯลฯ ไมวาจะทํากับไฟลหรือโฟลเดอรเดียว หรือหลายโฟลเดอรก็ตาม จะตองทําการเลือก
ไฟลหรืโฟลเดอรกอน ซึ่งการเลือกนั้นสามารถแบงลักษณะการเลือกไดหลายวิธีดังนี้
การเลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่เรียงติดกัน
วิธีที่ 1
1. แดรกเมาสเปนเสนทแยงใหมีกรอบลอมรอบไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการเลือก
2. จะปรากฏแถบสีเขมบริเวณไฟลหรือโฟลเดอรนั้น
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วิธีที่ 2
1. คลิกไฟลหรือโฟลเดอรแรกที่ตองการเลือก
2. กดแปน <Shift> คางไว และคลิกเลือกไฟลหรือโฟลเดอรสุดทาย ไฟลทั้งหมดระหวางไฟลแรก
และ ไฟลสุดทายจะถูกเลือก




<Shift>+Click

การเลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ไมเรียงติดกัน
1. คลิกทีไ่ ฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการเลือก
2. กดแปน <Ctrl> คางไว และคลิกเลือกไฟลหรือโฟลเดอรอื่นๆ ที่ตองการจนครบ แลวปลอยแปน
<Ctrl>


<Ctrl>+Click

31

31
การเลือกไฟลหรือโฟลเดอรทั้งหมด
1. คลิกเลือกเมนู Edit
2. เลือกคําสั่ง Select All
3. ไฟลและโฟลเดอรที่แสดงในหนาตางจะถูกเลือกทั้งหมด



<Ctrl>+A

 การเคลื่อนยาย (Move) การคัดลอก (Copy) ไฟลหรือโฟลเดอร
การคัดลอก (Copy) ไฟลหรือโฟลเดอร เปนการทําสําเนาขอมูลไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อผูใช
คัดลอกแลวจะ ไดไ ฟลหรือโฟลเดอรขึ้นมาใหมเหมือ นกับของเดิม การเคลื่อนยาย (Move) ไฟล
หรือโฟลเดอร จะเปนการยายไฟลหรือโฟลเดอรจากที่เดิมไปยังที่ใหม ซึ่งการคัดลอกและการยายนี้
สามารถทําไดหลายวิธีดังนี้คือ
ถาตองการ คัดลอก (Copy) ไฟลหรือโฟลเดอร
ใหแดรกเมาสพรอมกับกดแปน <Ctrl> แลวลากไปยังโฟลเดอรปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง
ปรากฏแถบสีที่โฟลเดอรปลายทางจึงปลอยเมาสและแปน <Ctrl>
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การคัดลอก (Copy) = click+ctrl+Drag

ถาตองการ ยาย (Cut) ไฟลหรือโฟลเดอร
ใหแดรกเมาสไปยังโฟลเดอรปลายทางไดเลย

 การลบไฟลและโฟลเดอร

การยาย (Cut) = click+Drag

การลบไฟลหรือโฟลเดอรจากแผนบันทึกขอมูลแบบแข็ง (hard disk) โดยปกติไฟลหรือ
โฟลเดอรที่ถูกลบจะถูกนําไปเก็บไวใน Recycle Bin ผูใชสามารถที่จะกูไฟลหรือโฟลเดอรกลับมา
ใชงานไดอีกครั้ง ดังจะกลาวในหัวขอถัดไป สําหรับการลบไฟลหรือโฟลเดอรสามารถทําไดหลาย
วิธี ดังนี้
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วิธีที่ 1 คลิกคําสั่ง
1. คลิกเลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการลบ
2. คลิกเลือกเมนู File > Delete
3. จะปรากฏหนาตาง Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแนใจในการลบ







วิธีที่ 2 คลิก Delete Icon หรือกดปุม Delete

ยืนยันการลบ คลิกปุม Yes

ยกเลิกการลบ คลิกปุม No

1. คลิกเลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการลบ
2. คลิกปุม Delete

บนทูลบาร หรือ กดคีย <Delete> บนคียบอรด

3.จะปรากฏ Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแนใจในการลบ




ยืนยันการลบ คลิกปุม Yes

ยกเลิกการลบ คลิกปุม No
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Note

ถาเปนการลบไฟลหรือโฟลเดอรจากแผนบันทึกขอมูลแบบแข็ง (Hard disk) ดวยการกดแปน

<Shift> ควบคูกับการลบ หรือเปนการลบไฟลหรือโฟลเดอรจากแผน Floppy disk หรือการลบไฟล
หรื อโฟลเดอรจากแฟลชไดรฟ นั้ น ไฟล ห รือ โฟลเดอรที่ ถู ก ลบจะไม อ ยู ที่ Recycle Bin ผู ใช จึง ไม
สามารถกู ก ลั บ มาใช ง านได ซึ่ ง ถ าเป น การลบรู ป แบบนี้ ให สั ง เกตที่ ห น า ต าง Confirm File/Folder
Delete Dialog เพื่อสอบถามความแนใจในการลบจะมีรูปแบบที่แตกตางจากการลบเดิม ดังรูป

 การกูไฟลที่ลบจาก Recycle Bin
ไฟลหรือโฟลเดอรที่ถูกลบ จะถูกนํามาเก็บไวที่ Recycle Bin ซึ่งผูใชสามารถที่จะกูไฟล
หรือโฟลเดอรกลับไปที่เดิมได โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ดับเบิลคลิกไอคอน Recycle Bin บนเดสกทอป
2. คลิกเลือกไฟลหรือโฟลเดอรที่ตองการกูก ลับคืน
3. เลือกคําสั่ง Restore this Item
4. ไฟลหรือโฟลเดอรจะถูกยายกลับไปยังตําแหนงเดิมกอนการลบ
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 การคนหาไฟลและโฟลเดอร
1. คลิกปุม Start บนแถบงาน (Taskbar) หรือกดแปน <Ctrl> + <Esc>
2. เลือกคําสั่ง Search
3. จะปรากฏหนาตาง Search Results และที่บริเวณหนาตาง Task Pane จะปรากฏคําสั่งตางๆ
ใหเลือกดังนี้
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4. พิมพชื่อเต็มหรือบางสวนของไฟลที่ตองการคนหาลงในชอง All or part of the file name:
5. สามารถจะคนหาจากคําหรือประโยคที่ปรากฏในไฟลได โดยใสขอความในชอง
A word or phrase in the file:
6. คลิกเลือกไดรฟหรือโฟลเดอรที่จะคนหาในชอง Look in:
7. คลิกปุม Search เพื่อเริ่มตนการคนหา
8. จะไดขอมูลที่ตองการคนหา ซึ่งบอกรายละเอียดตางๆ เชน แหลงที่เก็บ ขนาด ชนิด และวันที่
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ใบงานที่ 2
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
1. ระบบคอมพิวเตอรแบงเปน 4 สวนคือ ขอใดตอไปนี้
ก. ซอฟตแวร, ระบบปฏิบัติการ, ผูรับ, ผูสง
ข. ฮารดแวร, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมประยุกตและผูใช
ค. ผูรับ, ผูสง, ระบบปฏิบัติการ
ง. ผูใช, ผูสง, ระบบปฏิบัติการ
2. ขอใดตอไปนี้ ไมใชฮารดแวร
ก. ผูใช
ข. หนวยความจํา
ค. หนวยประมวลผลกลาง
ง. อุปกรณนําเขา / ออก
3. ขอใดตอไปนี้ ไมใชหนาที่ของระบบปฏิบัติการ
ก. ติดตอกับผูใช
ข. เก็บขอมูลหลักของโปรแกรม
ค. จัดสรรใหใชทรัพยากรระบบรวมกัน
ง. ควบคุมการทํางานของโปรแกรมและอุปกรณรับ/แสดงผล
4. ซอฟตแวร (Software) หมายถึงขอใด
ก. โปรแกรมหรือชุดคําสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน
ข. โปรแกรมที่สั่งใหซีดีทํางาน
ค. โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่สั่งใหฮารดดิสทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
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5. Software แบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง
ก. 2 ชนิด คือ ซอฟตแวรทั่วไป, ซอฟตแวรประยุกต
ข. 2 ชนิด คือ ซอฟตแวรระบบ, ซอฟตแวรท่ัวไป
ค. 2 ชนิด คือ ซอฟตแวรเฉพาะดาน, ซอฟตแวรทั่วไป
ง. 2 ชนิด คือ ซอฟตแวรระบบ, ซอฟตแวรประยุกต
6. การสราง Folder ใหมใชคําสั่งใด
ก. File > Folder
ข. File > New > Folder
ค. File > New > Shortcut
ง. File > Shortcut
7. ถาตองการลบโฟลเดอรตองใชคําสั่งใด
ก. File > End
ข. File > Delete
ค. File > ESC
ง. File > ALT
8. ซอฟตแวรประยุกตแบงเปนกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรเฉพาะดาน , ซอฟตแวรทั่วไป
ข. 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ , ซอฟตแวรประยุกต
ค. 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรสําเร็จรูป , ซอฟตแวรทั่วไป
ง. 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรทั่วไป , ซอฟตแวรทั่วไป
9. ขอใดตอไปนีไ้ มใชซอฟตแวรที่ใชงานทั่วไปที่นิยม
ก. Disk Deframent
ข. อินเทอรเน็ต
ค. ไมโครซอฟตเวิรด
ง. ไมโครซอฟตเอ็กเซลล

39

39
10. ซอฟตแวรประยุกตหมายถึงขอใด
ก. โปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอรทํางานตามที่ผูใชตองการ
ข. โปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอรดวยตัวเอง
ค. โปรแกรมที่ทําใหคอมพิวเตอรเขียนคําสั่งสําเร็จรูป
ง. ถูกทุกขอ
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หนวยการเรียนรูที่ 3
การเริ่มตนใชโปรแกรม MicroWorlds Pro

 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
รับผิดชอบ
 สาระสําคัญ
รูจักการใชงานของโปรแกรม MicroWorlds Pro
 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. การใชงานโปรแกรม MicroWorlds Pro
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับโปรแกรม MicroWorlds Pro
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานของโปรแกรม MicroWorlds Pro
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- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
การเริ่มตนใชโปรแกรม MICROWORLDS PRO
เครื่องคอมพิวเตอรจะทํางานไดนั้น

จะตองมีชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ผูใชตองการสั่งให

คอมพิวเตอรทํางาน ตามที่มนุษยเราตองการ โลโกก็นับไดวาเปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรอีก
ภาษาหนึ่งที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาสติปญญาเด็ก ในดานการศึกษา แนวความคิด ตลอดจนให
มีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของคอมพิวเตอรอยางมีหลักการและถูกตอง
โปรแกรมโลโก

จึงถูกออกแบบมาสําหรับใหผูเรียนที่เปนเด็กโดยเฉพาะ

โปรแกรมที่งาย

เพื่อสรางภาพที่เปนกราฟฟกในการวาดรูปและระบายสีใหกับรูป

ดังนั้น

ดวยวิธีการเขียน
ซึ่งอาศัย

หลักการสรางภาพดวยคําสั่งตาง ๆ ในการกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่ง โดยมี
สัญลักษณที่เรียกวา “เตาโลโก” เปนอุปกรณในการสรางภาพตาง ๆ
พัฒนาการของโปรแกรมภาษาโลโก
โลโก เปนภาษาที่ไดรับการพัฒนามาแลวกอนป พ.ศ. 2513 โดยจุดเริ่มตนนั้น นักวิชาการ
ศึกษาพบวา ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชงานกันอยูในขณะนั้น ไมวาจะเปนฟอรแทน เบสิก หรือโค
บอล ซึ่งโปรแกรมเหลานั้นยังไมเหมาะกับการเรียนรูของเด็ก ดังนั้นจึงไดพยายามพัฒนาและสราง
ภาษาขึ้นมาใหม เพื่องายตอการเขาใจและแฝงดวยปรัชญาทางการศึกษาตาง ๆ ไดครบถวน
เนื่องจากโปรแกรมภาษาโลโก เปนภาษาคอมพิวเตอรที่มีสวนชวยในการพัฒนาการศึกษา
ทางดานความคิด และชวยสรางความเขาใจในเรื่องคอมพิวเตอรอยางมีหลักการและถูกตองนี่เอง
เปนผลทําใหหลายประเทศที่เจริญแลว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน ไดทําการ
พัฒนาเพื่อใหผูเรียนตามโรงเรียนตาง ๆ ไดศึกษาโปรแกรมภาษาโลโก อยางกวางขวาง
โปรแกรมภาษาโลโก นับไดวาเปนภาษาคอมพิวเตอรอีกภาษาหนึ่ง ที่ไดรับการออกแบบ
มาสําหรับการศึกษาวิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ผูเรียนที่ไ มเคยเรียนรูการเขียน
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โปรแกรมภาษาอื่นๆ อาจเปนเรื่องยากที่จะใชงาน ผูพัฒนาโปรแกรมภาษาโลโกจึงพยายามรวบรวม
ขอดีตางๆ ไวแลวเพื่อใหโปรแกรมภาษาโลโก เปนภาษาที่เหมาะสมกับการเรียนรูมากที่สุด
พัฒนาการของโปรแกรมภาษาโลโกในระยะแรก เนนในงานวิจัยทางดานการศึกษาโดยมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาสติปญญาเด็กใหมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและทางคณิตศาสตรใน
การพัฒนาสติปญญานี้ จําเปนจะตองสรางสภาวะแวดลอมตาง ๆ ใหเด็กไดแสดงออกและมีโอกาส
ในการเรียนรูหลายดาน เชน จัดหาสภาวะแวดลอ มสําหรับการทดลองทางคณิ ตศาสตรซึ่งเปน
วิชาการที่ยากตอการทดลองใหเห็นจริงจังดวยตนเองหรือทฤษฏีตางๆ การเรียนรูทางคณิตศาสตร
ในชั้นเรียนจึงเปนเรื่องที่เสมือนสอนเด็กในเรื่องที่เด็กมองไมเห็นชัด
โปรแกรม MICROWORLDS PRO เป น ภาษาที่ ผู เรี ย นจะได รั บ ความเพลิ ด เพลิ น และ
สนุกสนานไประหวางการเรียนรูวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรดวยวิธีการทางโลโกโดย
มีสัญลักษณ

หรือเรียกวา “เตาโลโก” ในการวาดรูป เปนวิธีที่เนนใหเกิดความเขาใจงาย

ผูอ อกแบบจึงพยายามดึงดูดความสนใจ ดวยการใชการฝกหรือ การเขียนรูป ภาพ ในขั้นแรกจะ
สมมุติเสมือนกับวามีเตาตัวหนึ่งที่สามารถเคลื่อนยายเดินทางไปไหนมาไหนก็ไดบนจอภาพ การ
เคลื่อนไหวแตละขั้นตอนจะขึ้นกับคําสั่งที่ใช การสั่งงานจึงเสมือนเปนการควบคุมการทํางานของ
เต า นอกจากการใช โปรแกรม MICROWORLDS PRO ในการสรางรูป ภาพและฝกทั ก ษะการ
เขียนโปรแกรมแลว โปรแกรม MICROWORLDS PRO ยังจะสามารถใชสําหรับประโยชนไดอีก
หลายอยาง เชน การใชเปนเครื่องคิดเลข
ผูออกแบบโลโกจึงพยายามสรางคําสั่งงาย ๆ โดยสมมติลักษณะของคําสั่งเพื่อควบคุมตัว
เตา โดยคําสั่งพื้นฐานขั้นแรกประกอบดวย เดินตรง ถอยหลัง เลีย้ วขวา เลี้ยวซาย ยกปากกา วาง
ปากกา ซอนเตา เปนตน
ตอมาเมื่อมีผูใชโปรแกรมภาษาโลโกมากขึ้นจึงทําใหการพัฒนาภาษาโลโก ใหใชงายและ
น า สนใจ สามารถทํ า ประโยชน ไ ด ห ลายอย าง ซึ่ ง โปรแกรมโลโกก อ นนั้ น มี ชื่ อ วา LOGO
WRITER ที่ทํางานบนโปรแกรม DOS ตอมาไดพัฒนาเปน MICROWORLDS ซึ่งทํางานบน
โปรแกรม WINDOWS และพัฒ นามาเป นโปรแกรม MICROWORLDS PRO ซึ่งมีสัญ ลักษณ
เตาโลโกเปน

ซึ่งบริษัทที่ทําการสรางและพัฒนาโปรแกรม MICROWORLDS PRO นี้คือ
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บริษั ท LCSI จํากั ด ซึ่ งเปน บริษั ทที่ อ ยูในประเทศแคนาดา โดยจุด ประสงค ของการสรางและ
พัฒนาคือ ตองการใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผลและเปนขั้นตอน
โปรแกรมภาษา MICROWORLDS PROใช ภ าษาคอมพิ ว เตอร ที่ เรี ยกว า LOGO ซึ่ ง มี
ลักษณะคลายกับภาษาพูด (ในภาษาอังกฤษ) ทั่วไปนั่นเอง นั่นคือมีคําศัพทและกฎเกณฑในการใช
คําศัพท ในขณะที่ภาษาพูดมีประโยค ในภาษาโลโก ก็มีคําสั่ง (INSTRUCTIONS) กฎเกณฑในการ
สรางคําสั่งในภาษาโลโก นี้งายกวาภาษาพูดที่เราใชกันในชีวิตประจําวันเปนอันมาก
โลโกมีรู ป แบบการใชงานง าย ๆ โดยใชห ลัก การทางกราฟ ก โดยเรียกกราฟ ก นี้ ว า
TURTLE GRAPHICS โดยสมมุติใหมีเตาตัวหนึ่งที่ทํางานภายใตการสั่งงานของโปรแกรม
เริ่มตนการใชโปรแกรมภาษาโลโก
• การเริ่มตนใชโปรแกรม MICROWORLDS PRO
โปรแกรมภาษา MICROWORLDS PRO เป น โปรแกรมสํ า หรั บ ให ผู เรี ย นฝ ก ทั ก ษะ
ความคิ ด สร า งสรรค ใ นด า นศิ ล ปะในลั ก ษณะการวาดรู ป ต า งๆซึ่ ง ในโปรแกรมภาษา
MICROWORLDS PRO นี้ มี อุ ป กรณ สํ า หรั บ ใช ใ นการวาดรู ป คื อ เต า โลโก
การเข า สู
โปรแกรม MICROWORLDS PRO ใหผูเรียนคลิกที่ไอคอน
บนเดสกทอปหรือ
คลิกที่คําสั่งบนปุม START จะพบกับหนาจอที่ใชใน การเขียนโปรแกรมและวาดรูป มี
ลักษณะดังรูปตอไปนี้
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เมื่อ ผูเรียนเขาไปในส วนของโปรแกรมแลว จะเห็น ไดวามีสวนประกอบที่สําคัญอยู 6
สวน ดังนี้
- MENU BAR

เมนูคําสั่งสําหรับการทํางานในโปรแกรม MICROWORLDS PRO

- TOOLBAR

แถบเครื่องมือ สําหรับการจัดการแฟม การแกไ ขและขอ กําหนดพิเศษ
ของ MICROWORLDS PRO

- PAGE

พื้นที่แสดงการทํางานของ เตาโลโก

- STATUS BAR

แถบแสดงสถานการณทํางานของโปรแกรม
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- COMMAND CENTER เปนศูนยที่ใชสําหรับเขียนคําสั่งหรือปอนคําสั่งลงไปใหโปรแกรมงาน
ตามที่เราตองการ
- TAB AREAS

พื้นที่แสดงแถบควบคุมการทํางาน

 นอกจากสวนประกอบทั้ง 5 สวนแลวยังมีสวนประกอบที่สําคัญของโปรแกรมอีกคือ
1. ปุมควบคุม

ใชสําหรับควบคุมหนา LAYOUT ของ PROJECT

และ PROCEDURES ในโปรแกรม MICROWORLDS PRO
2. ปุม HELP TOPICS

ที่ชวยในการศึกษาหรือขอแนะนําเกี่ยวกับคําลั่งตางๆ

3. ปุม MINIMIZE ปุม MAXIMIZE ปุม CLOSE
สวนประกอบที่สาํ คัญในโปรแกรม MicroWorlds Pro
1. ศูนยคําสั่ง (COMMAND CENTER)
ศูนยคําสั่งเปนศูนยที่ใชสําหรับเขียนคําสั่งหรือปอนคําสั่งลงไปใหโปรแกรมทํางานตามที่
เราตองการ เชน ถาตองการใหเตาโลโกเดินไปขางหนาเปนจํานวน 50 หนวย คําสั่งที่ใชคือ
FORWARD (FD) 50 ใหคลิกที่ศูนยนี้แลวพิมพคําสั่ง FD 50 จากนั้นกดปุม ENTER จะเห็นวา
เตาโลโกเดินไปขางหนาตามคําสั่ง
2. แถบควบคุมการทํางาน TAP AREAS
แถบควบคุมการทํางานใน MICROWORLDS PRO มีอยูทั้งหมด 4 แถบดวยกัน ซึ่งแต
ละแถบจะมี สั ญ ลั ก ษณ ภ าพและข อ ความเป น ตั วแทนใชสํ าหรับ กดเรี ยกขึ้ น มาใช งาน ซึ่ งแถบ
ดังกลาวอยูบริเวณดานลางทางขวามือของจอภาพ ซึ่งถาตองการใชคําสั่งในแถบใดใหคลิกที่รูปภาพ
และขอความนั้น มีรายละเอียดดังนี้คือ
 แถบ PROCESSES
เปนแถบที่ควบคุมความเร็วของกระบวนการการทํางานที่โปรแกรมถูกสั่งใหทํา
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เมื่อคลิกเมาสที่สัญลักษณของแถบคําสั่งนี้แลวจะเห็นวามี ปุมสี อยูดวยกัน 3 สี คือ
FULL SPEED กําหนดใหกระบวนการการทํางานเร็วสูงสุด
SLOW

กําหนดใหกระบวนการการทํางานชา

VERY SLOW กําหนดใหกระบวนการการทํางานชาที่สุด

 แถบ GRAPHICS
เปน แถบที่ ใช สํ าหรับ การจัดทํ าภาพพื้ น หลังบนหน าจอ วาดรูป เป น รูป ทรงต าง ๆ เช น
วงกลม , สี่เหลี่ยม สามารถลบรูปทรงตาง ๆ ไดดวยปุมยางลบ เปลี่ยนขนาดปากกา และเปลี่ยนสี
ปากกา และยังสามารถเปลี่ยนสีของพื้นหลังได ซึ่งจะแบงออกเปน 4 สวนดวยกัน
1. เครื่องมือสําหรับการวาดภาพ

2. การกําหนดรูปแบบของเสนปากกา

3. การกําหนดสี ความสวาง เขม ของสี 4. การกําหนดรูป ของเตาโลโก

สําหรับการสลับการทํางานและการเปด/ปด
ทันทีหากตองการเปลี่ยนไปทํางานในแถบอื่น

ใหทําการคลิกเมาสเลือกแถบตาง ๆ ได
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3. OBJECT CREATION TOOLS ( เครื่องมือใชสําหรับสราง OBJECTS บนหนาจอ)
เปนแถบเครื่องมืออยูทางดานบนของโปรแกรม ใชสําหรับสรางงานหรือ OBJECTS ตาง
ๆ บนพื้นที่สําหรับการวาดภาพ ซึ่งแตละไอคอนมีหนาที่ตาง ๆ ดังนี้

ใชสําหรับสรางเตาตัวใหมขึ้นมาบนหนาจอ
ใชสําหรับสรางกลองขอความ (TEXT BOX)
ใชเปดหนาตางสรางเสียง ซึ่งทําใหสามารถสรางเสียงดนตรีไดเอง
ใชสําหรับการบันทึกเสียง
ใชสําหรับควบคุมการทํางานของสวนตาง ๆ ทีส่ รางขึ้นมาในโปรแกรม
ใชสําหรับสรางแถบเลื่อน เมื่อคลิกที่ปมุ จะปรากฏหนาตางสําหรับการกําหนดรายการ
เดียวกับแถบเลื่อนที่ตองการสรางขึ้น
ใชสําหรับการนําภาพเคลื่อ นไหวเขามาบรรจุในโครงการเมื่อ คลิกจะปรากฏหนาตาง
สําหรับการสั่งการเกี่ยวกับการนําภาพเคลื่อนไหวเขามาใช
ใชสําหรับนําเสียงเพลงจากแผนซีดีเขามาในโปรแกรม
4. EDITING TOOLS ( เครื่องมือสําหรับการแกไข OBJECTS บนหนาจอ)

ใชสําหรับคลิกบนปุมควบคุมจัดพิมพขอ ความ
บนหนาจอ

รวมทั้งใชเลื่อนและเลือกสิ่งที่ปรากฏ
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ใชสําหรับจัดการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอเมื่อคลิกตรงสิ่งใดที่สรางขึ้น ก็จะ
มีหนาตางปรากฏขึ้นใหสามารถเขาไปทําการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติของสิ่งนั้นไดตาม
ตองการ
ใชสําหรับตัดสิ่งที่ไมตองการออกไปจากหนาจอ

ใชสําหรับปมหรือคัดลอกรูปเตา ภาพวีดีทัศน หรือกลองขอความบนหนาจอ

ใชสําหรับขยายรูปเตา ปุมควบคุม หรือ กลองขอความบนหนาจอ

ใชสําหรับยอขนาดรูปเตา ปุมควบคุม หรือ กลองขอความบนหนาจอ

5. รายการคําสั่งตาง ๆ ในแถบเมนู
เปนรายการคําสั่งที่ปรากฏในแถบเมนูที่ใชสําหรับควบคุมการทํางานทั้งหมดของโปรแกรม
MICROWORLDS PRO มีเมนูดังนี้ FILE มีเมนูยอย คือ

NEW PROJECT

ใชเมื่อตองการสรางโครงสรางใหม

NEW PROJECT SIZE

ใชเมื่อตองการสรางโครงสรางใหม และเลือกขนาดการแสดง

OPEN PROJECT

เปดโครงการที่มีอยูแลว

IMPORT

นําภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเขามาใชในโครงการ
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EXPORT

สรางภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงขึ้นมาใชในโครงการเอง

SAVE PROJECT

บันทึกโครงการเก็บเอาไว

SAVE PROJECT AS

บันทึกโครงการใหมซึ่งยังไมไดกําหนดชื่อ หรือ เมื่อตองการเปลี่ยนชื่อ
โครงการเดิม

PAGE SETUP

ตั้งคากําหนดลักษณะของหนา

PRINT PAGE

พิมพเฉพาะหนาที่ตองการ

PRINT PROJECT

พิมพโครงการทั้งหมด

EXIT

ตองการออกจากโปรแกรม

EDIT มีเมนูยอย คือ

UNDO

ใชยกเลิกการกระทํากับวัตถุ

CUT

ตัดวัตถุที่ตองการออก

COPY

ใชคัดลอกวัตถุที่ตองการ

PASTE

ใชวางวัตถุที่ถูก คัดลอกมา

SELECT ALL

ใชเลือกทุกสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอ

CLEAR

ใชลบสิ่งที่เราเลือกไวแลวออกไป

FIND/CHANGE

ใชสําหรับการคนหาหรือเปลี่ยนแปลง
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CANCEL

ใชสําหรับการยกเลิกคําสั่งที่ตองการ

STOP ALL

ใชสั่งใหทุกสิ่งบนหนาจอหยุดเคลื่อนไหว

VIEW เปนคําสั่งที่ควบคุมการแสดงผลของเครือ่ งมือและสวนตาง ๆ มีเมนูยอ ย คือ

SHOW COMMAND CENTER

แสดงศูนย COMMAND CENTER

SHOW STATUS BAR

แสดงแถบสถานะ การทํางาน

SHOW TABS

แสดง TAB AREA

SHOW TOOLBAR

แสดงแถบเครื่องมือ

PRESENTATION MODE

แสดงในโหมดการนําเสนอ

TEXT เปนคําสั่งที่ควบคุมการทํางานของแบบอักษรทั้งหมด มีเมนูยอย คือ

FONT

สําหรับใชเลือกแบบ ลักษณะและขนาดตัวอักษร

COLOR

สําหรับเลือกสีตัวอักษร
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PAGE มีเมนูยอย คือ

NEW PAGE

ใชเพิ่มหนาใหมเขาในโครงการ

NAME PAGE

ใชตั้งชื่อหนา

DUPLICATE PAGE

ใชสําหรับคัดลอกหนาที่ตองการ

PROCEDURES

ใชสําหรับเปดหนากระบวนความหรือหนาบันทึกชุดคําสั่งตาง ๆ ที่เขียนขึ้น

TRANSITIONS

ใชในการกําหนดการเลื่อนหนา

PAGE1

เปนชื่อของเพจ

HELP มีเมนูยอย คือ

MICROWORLDS HELP

มีรายการหัวขอเรื่องที่ตองการคนหาใหเลือก

TOPICS
VOCABULARY

มีรายการคําสั่งตาง ๆ ที่สะดวกในการคนหา

LAST MASSAGE

มีรายการคําอธิบายเกี่ยวกับขอความลาสุดที่ปรากฏในศูนยคําสั่ง

ABOUT MICROWORLDS

มีหนาตางแสดงขอมูลเกี่ยวกับ MICROWORLDS PRO

6. PAGE หรือ พื้นทีส่ ําหรับใหเตาวาดภาพ
เปนพื้นที่ที่ใหเตาวาดภาพ หรือ ทําตามคําสั่งที่ผูเรียนสั่งลงไปในโปรแกรม
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คุณสมบัติของโปรแกรมภาษาโลโก
1. เปนภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม
1. เปนภาษาที่มีลักษณะโครงสรางเปนบล็อก
2. เปนโปรแกรมที่สามารถตอบโตการทํางานไดดี
3. มีการทํางานวนรอบเรียกการทําซ้ํา
4. สามารถทําการประมวลผลขอมูลไดดี
5. ตัวแปรของโปรแกรม ภาษาโลโกไมมีชนิด
7. เปนภาษาที่งายตอการเริ่มตนของการเขียนโปรแกรม
8. เปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่ผูเรียนไดรับความเพลิดเพลินและสนุกสนานใน
ระหวางการเรียนการสอน
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การออกจากโปรแกรม
การออกจากโปรแกรม MICROWORLDS PRO สามารถทําได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 โดยการใช MOUSE ไปคลิกที่ปมุ ปดโปรแกรม

ดังรูป
คลิกปุม

เพื่อ

ออกจากโปรแกรม

วิธีที่ 2 โดยการใช MOUSE ไปคลิกที่ FILE ใน MENU BAR แลวไปคลิกที่ EXIT ดังรูป

 คลิกคําสั่ง

File

จะ

เกิดปอปอัพเมนู

 คลิกคําสั่ง

Exit

จากโปรแกรม

เพื่อออก
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ประโยชนของโปรแกรมภาษาโลโก
1. ชวยสรางแนวความคิดในการแกปญหาและหาทางออกในบทพิสูจนการแกปญหาตาง ๆ
2. ช ว ยให ผู เรี ย นเข า ใจในเรื่ อ งของภาษาคอมพิ ว เตอร เข า ใจหลั ก การทํ า งานของ
คอมพิวเตอรไดงาย ผูเรียนสามารถคนหาคําตอบที่อยากรูไดดวยตัวเอง
3. ชวยพัฒนาความคิดของผูเรียนใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล

มีหลักการทํางาน ใหมีความ

คิดตอเนื่อง และนําไปใชในสาขาวิชาการอืน่ ๆ ได เชน วิชาดนตรี วิชาภาษาศาสตร
ศิลปะ ฟสิกส และคณิตศาสตร ไดเปนอยางดี
4. ชวยสรางฐานกําลังของบุคลากรในแนวความคิดใหม ใหเปนนักประดิษฐคิดคนมี
ความคิดสรางสรรคตอการสรางผลงานใหมอยูเสมอ
เห็นการทดลองในสิ่งที่แปลกใหม

ชวยสรางฐานการอยากรูอยาก
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การคิดคํานวณ
คุณสมบัติพื้นฐานประการหนึ่งของโปรแกรม MICROWORLDS PRO คือ สามารถคิด
คํานวณ ใชโปรแกรมเปนเครื่องคิดเลขไดอีกดวย โดยมีรูปแบบของคําสั่งในการนับจํานวน ดังนี้
SHOW

เปนการคํานวณทางคณิตศาสตร โดยใชคําสั่งแลวตามดวยขอความที่ตองการใหคํานวณ

ตัวอยาง
SHOW 50 / 5
ผลลัพธ เทากับ 10
วิธีการใชคําสั่ง คือ
1. คลิกเมาสที่ศูนยคําสั่ง
2. จากนัน้ พิมพคําสั่งในชองของศูนยคําสั่ง แลวกดปุม ENTER โปรแกรมจะแสดง
คําตอบมาใหในบรรทัดตอจากคําสั่ง





โดยในการใชคําสั่งการคํานวณนี้มีกฎในการใชคําสั่ง คือ
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1. ใหมีเวนวรรคทั้งกอนและหลังเครื่องหมายที่ใชในการคํานวณ เชน
SHOW 50 / 5
คําตอบ คือ 10 หากไมเวนวรรค หรือ ใชคําสั่งผิดโปรแกรมจะแสดงขอความวา
“I DON’T KNOW WHAT TO DO WITH 50/5 ”
2. เครื่องหมายที่ใชในการคํานวณของโปรแกรมและลําดับขั้นในการคํานวณทางคณิตศาสตร
ในภาษา MICROWORLDS PRO ทําการคํานวณตามลําดับจากซายไปขวาและเรียงลําดับ
เครื่องหมายดังนี้
1. วงเล็บ ( )
2. คูณ * , หาร /
3. บวก + , ลบ การใหแสดงตัวอักษร
ในภาษา MICROWORLDS PRO นอกจากจะสามารถคํานวณทางคณิตศาสตรไดแลวยังจะ
สามารถแสดงตัวอักษร หรือคําที่ตองการได โดยมีรูปแบบของคําสั่ง ดังนี้
SHOW“

เปนการให MICROWORLDS PRO พิมพ
ตัวอักษรที่อยูหลังเครื่องหมาย“ ออกมาโดย

ตัวอักษร
จะตองติดกันไมมีชองวางขึ้นมา
ดังตัวอยาง
SHOW “HELLO
ผลลัพธ HELLO
SHOW “123
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ผลลัพธ 123
SHOW “12
ผลลัพธ 12

SHOW [ ]

เปนการให MICROWORLDS PRO พิมพ
ขอความหรือตัว อักษรทั้งหมดที่อยูในวงเล็บ
ปกกาออกมา

ดังตัวอยาง
SHOW [I AM A STUDENT.]
ผลลัพธ I AM A STUDENT.
SHOW [SCHOOL]
ผลลัพธ SCHOOL
SHOW [2530]
ผลลัพธ 2530
SHOW [A B C D E F G]
ผลลัพธ A B C D E F G
การใชคําสั่ง SHOW ใหพิมพขอความตามที่เราตองการนั้นจะเห็นวามีเครื่องหมายที่ใช
สําหรับแสดงตัวอักษรอยู 2 ตัว คือ เครื่องหมาย “ และเครื่องหมาย [ ] ซึ่งเครื่องหมาย 2 ตัวนี้จะ
แตกตางกันที่ตัวอักษรหรือขอความใดที่อยูหลังเครื่องหมาย “ จะแสดงใหในบรรทัดถัดไปแตถา
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พบการเวนวรรคจะตัดทิ้งทันที และฟองวาไมรูจักขอความทีอ่ ยูหลังเวนวรรค เชน
SHOW “ MY SCHOOL
ผลลัพธ คือ MY
I DON’T KNOW WHAT TO DO WITH SCHOOL
แตถาเปนการพิมพขอความโดยใชเครื่องหมาย [ ] หลังคําสั่งโปรแกรมจะสามารถแสดง
ขอความทีอ่ ยูภายในวงเล็บใหทั้งหมดรวมทั้งการเวนวรรคดวย เชน
SHOW [ MY SCHOOL]
ผลลัพธ คือ MY SCHOOL
การลงสีพื้น
คําสั่งที่ใชในการลงสีใหกับพื้นจอ คือ SETBG (BACKGROUND) เปนคําสั่งที่กําหนดสี
ใหกับพื้นจอในสวนของ PAGE มีสีตั้งแต 0-9999 สี ซึ่งสามารถทําได 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1
1. ใหผูเรียนเปดที่ TAB AREA เลือกแถบ
ดวยการเลือกการเทสีพื้นโดยใชปุม

และเปลี่ยนสีพื้น

2. จากนั้นจึงใชเมาสเลือกสีที่ตองการ สังเกตวาสีที่เลือกจะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีดําลอมรอบ หาก
ตองการสีที่มากกวาที่เห็นใหใชเมาสคลิกที่ SLIDER BAR เพื่อเลื่อนดูสีที่มีอยู โดยหากตองการสีที่
เขมใหเลื่อน SLIDER BAR ไปดานขวา หากตองการสีที่ออนกวาใหเลื่อน SLIDER BAR ขึ้นไป
ดานซาย
3. คลิกเมาสที่พื้นที่วาดภาพ (PAGE) 1 ครั้งจะเห็นวาพื้นหลังจะเปลี่ยนสีตามที่เลือก สังเกต
วาเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปถังสีเมื่อเลื่อนเมาสไปยังพื้นที่วาดภาพ
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วิธีที่ 2

ใหผูเรียนพิมพคําสั่งที่ศูนยคําสั่ง (COMMAND CENTER) ซึ่งเปนคําสั่งที่ใชสําหรับการ

เปลี่ยนสีพื้นในสวนของพื้นที่ทํางาน
SETBG (ตัวเลขที่กําหนดสี ตั้งแต 0 -9999)
SETBG 15
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ใบงานที่ 3
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คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
1. สัญลักษณเตาโลโกที่ทํางานบนโปรแกรม Windows คือ
 ถูก

 ผิด

2. โปรแกรมภาษาโลโก นับไดวาเปนภาษาคอมพิวเตอรอีกภาษาหนึ่ง
 ถูก

 ผิด

3. โปรแกรม MicroWorlds Pro มีศูนยคําสั่งที่ใชอยู 5 ศูนย
 ถูก

 ผิด

4. การใชโปรแกรม MicroWorlds Pro ไมสามารถนํามาใชในการคํานวณได
 ถูก

 ผิด

5. คุณสมบัติเฉพาะของโปรแกรม MicroWorlds Pro จะเปนการสรางจินตนาการใหเปน
รูปภาพโดยใชคําสั่งเปนตัวควบคุม
 ถูก

 ผิด

6. ศูนยที่ใชสําหรับเขียนคําสั่งหรือปอนคําสั่งลงในโปรแกรมทํางานตามที่เราตองการ
เรียกวา ศูนยคําสั่ง
 ถูก

 ผิด

7. แถบ ควบคุมการทํางาน (Tap Areas) เปนแถบที่ควบคุมความเร็วของกระบวนการทํางาน
ที่โปรแกรมถูกสั่งใหทําเมื่อ คลิกเมาสที่สัญลักษณของแถบคําสั่ง
 ถูก
8.

 ผิด

ใชสําหรับการบันทึกเสียง
 ถูก

 ผิด

9. พิมพคําวา show 50/5 จะไดผลลัพธเทากับ 10
 ถูก

 ผิด

10. ถาตองการเขียนคําสั่งใหแสดงผลลัพธวา MY SCHOOL จะตองใชคําสั่งวา SHOW “MY
SCHOOL
 ถูก

 ผิด
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หนวยการเรียนรูที่ 4
การใชคําสั่งพื้นฐานในโปรแกรม MicroWorlds Pro

 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความรับผิดชอบ
 สาระสําคัญ
การใชคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม MicroWorlds Pro
 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. การใชคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม MicroWorlds Pro

62

62
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม
MicroWorlds Pro
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรม MicroWorlds Pro
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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เรื่อง การใชคําสั่งพืน้ ฐานในโปรแกรม MICROWORLDS PRO
ในโปรแกรม MICROWORLDS PRO นี้จะมีสัญลักษณเปนรูป

แทนเตาโลโก

ในสวนของ PAGE ที่ใชวาดรูป ดังนั้นการที่จะใหเตาโลโกวาดรูปตาง ๆ เราจะตองทําใหเตานี้
เดินหรือหันไปในทิศทางหรือขนาดที่เราตองการ
การที่จะใหเตาโลโกทํางานไดนั้นผูเรียนจะตอ งใชคําสั่งในการสั่งงาน คําสั่งตาง ๆ ที่ใช
นอกจากจะมีคําสั่งเต็มซึ่งสามารถใชไดแลว MICROWORLDS PRO ยังมีคําสั่งยอไวใหใชสั่งงาน
จะได ง า ยต อ การจดจํ า และใช ง าน ซึ่ ง ในโปรแกรม MICROWORLDS PRO นี้ สํ า หรั บ การ
เคลื่อนยายเตาในครั้งแรกที่เปดใชงานเตาจะยกปากกาอยู หากตองการใหเตาเคลื่อนยายและมีเสน
ไปพรอม ๆ กันใหทําการวางปากกากอนหลังจากนั้นจึงใชคําสั่งในการเคลื่อนยายเตาได คําสั่งที่ใช
สําหรับการวางปากกา คือ PD (PENDOWN) คําสั่งที่เปนพื้นฐานในการสําหรับควบคุมการทํางาน
ของเตามีดังตอไปนี้
1. การใชคําสั่งพื้นฐานในการเคลื่อนยายเตา TURTLE

 FORWARD

คําสั่งยอ [FD] เปนคําสั่งที่ใหเคลื่อนเตาไปขางหนา โดยจะตองตามดวยคา
ของระยะทางที่ตองการใหเตาเดินไป
FORWARD_(ขนาดของหนวย) 
FORWARD 50
หรือตัวยอ
ตัวอยาง FD 50
FD 20
FD 10

FD 50
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ตัวอยาง ใหผูเรียนทดลองหาระยะทางจากจุดกึ่งกลางจอภาพไปจนถึงจุดสูงสุดที่เตาจะเดินได
322 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ MICROWORLDS SMALL
426 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ MICROWORLDS STANDARD
480 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ FULL SCREEN 640 X 480
600 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ FULL SCREEN 800 X 600
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BACK

คําสั่งยอ [BK] เปนคําสั่งที่สั่งใหเตาเคลื่อ นที่ไปขางหลัง โดยจะตอ ง
ตามหลังคําสั่งดวยคาของระยะทางที่ตองการใหเตาเดิน
ไป
BACK _(ขนาดของหนวย) BACK 50
BK 50

หรือตัวยอ
ตัวอยาง BK 50
BK 20
BK 10


RIGHT

เป น คํ า สั่ ง ที่ สั่ ง ให เต า หมุ น ไปทางขวา โดยจะต อ ง
คําสั่งยอ [RT]

ตามหลังคําสั่งดวยคาของทิศทางที่ตองการใหเตาหัน
RIGHT _(ขนาดองศา) RIGHT 90
หรือตัวยอ
ตัวอยาง FD 50
RT 90
FD 50

RT 90
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ตัวอยาง

ใหผูเรียนทดลองหาระยะทางจากจุดกึ่งกลางจอภาพไปทางขวาสุดที่เตาจะเดินไปไดเปน

ระยะทางเทาไร
592 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ MICROWORLDS SMALL
750 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ MICROWORLDS STANDARD
640 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ FULL SCREEN 640 X 480
800 ถาเลือก NEW PROJECT แบบ FULL SCREEN 800 X 600

 LEFT

คําสั่งยอ [LT] เป น คํ า สั่ ง ที่ สั่ ง ให เต า หมุ น ไปทางซ า ย โดยจะต อ ง
ตามหลังคําสั่งดวยคาของทิศทางที่ตองการใหเตาหัน
LEFT _(ขนาดองศา) LEFT 90
หรือตัวยอ
ตัวอยาง FD 50
LT 90
FD 50

LT 90
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 HOME

เปนคําสั่งที่ใหเตาโลโกกลับมายังจุดเริ่มตน
จากตัวอยาง รูปที่ 1 FD 50 สั่งใหเตาเดินหนา 50
รูปที่ 2 HOME ใหเตากลับมายัง
จุดเริ่มตน

β ขอสังเกต หลังจากผูเรียนเขาสูโปรแกรมไมโครเวิลดแลว จะปรากฏตัวเตาอยูกลาง
จอภาพ

ผูเรียน สามารถวาดรูปเสนตรงไดจากการใชคําสั่ง PENUP และ PENDOWN ประกอบ

กับชุดคําสั่งในการเคลื่อนยายเตาในทางเสนตรงและการหมุนตัวของเตา

2. การใชคําสั่งพื้นฐานในการลางจอภาพ
เมื่อผูเรียนสามารถวาดรูปหรือขีดเสนบนจอภาพไดแลว ผูเรียนจะมีวิธีใดในการลบรูปหรือ
ลบจอภาพที่ทําไปแลวออก ในภาษาโลโกมีชุดคําสั่งในการลบจอภาพ และลบคําสั่งที่เขียนลงไป
 CG

เปนคําสั่งที่ใชลบภาพออกจากหนวยความจํา พรอมทั้งกลับไปยังจุดเริ่มตน
เหมือนกับตอนเปดโปรแกรมครั้งแรก

 CLEAN เปนคําสั่งที่ใชในการลบภาพทั้งหมดใน PAGE แตเตาจะไม
กลับมายังจุดเริ่มตน
ตัวอยาง FD 80
LT 90
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FD 80
CLEAN
3. การใชคําสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับหนาจอ
 SETBACKGROUND

คําสั่งยอ [SETBG] เปนคําสั่งที่กําหนดสีใหกับพื้นจอในสวนของ PAGE มีสี
ตั้งแต 0-9999 สี
ตัวอยาง SETSG _(ตัวเลขที่กําหนดสี)
SETSG 25 (สีพื้นจอจะเปนสีสม)

ในการเปลีย่ นสีพื้นจอ ผูเรียนสามารถทําได 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ใหผูเรียนพิมพคําสั่ง SETBG _(ตัวเลขที่กําหนดสี) ในชองศูนยคําสั่ง
วิธีที่ 2 โดยการใช MOUSE คลิกที่ศูนยคําสั่ง จากนั้นเลือกไอคอนกระปองสี จากนั้นเลือกสีและ
นํามาเทที่พื้นที่ทํางาน
 SETCOLOR

คําสั่งยอ [SETC] เปนคําสั่งที่กาํ หนดสีใหกับปากกาที่ใชในการวาดรูป
มีสีตั้งแต 0-9999 สี วิธีใชคําสั่งมีดงั นี้
ETC _(ตัวเลขที่กําหนดสี)
SETC 40 (สีของรูปภาพที่เติมจะเปนเหลืองออน)

ตัวอยาง FD 50 RT 90 SETC 1
FD 50 RT 90 SETC 2
FD 50 RT 90 SETC 3
FD 50 RT 90 SETC 4
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4. การใชคําสั่งที่เกิดกับปากกา
การใชคําสั่งพื้นฐานของเตาในโปรแกรม MICROWORLDS PRO
 PENUP

คําสั่งยอ [PU] เปนการสั่งใหเตายกปากกา เมื่อเตายกปากกาแลว และสั่งใหเตา
เดินก็จะไมมีเสน
ตัวอยาง

PU FD 50

 PENDOWN คําสั่งยอ [PD] เปนการสั่งใหเตาวางปากกาลงเมื่อสั่ง PD แลวเวลาจะสั่ง
ใหเตาเดินไปทางไหนก็จะปรากฏเสนตามหางที่เตาเดิน สวนใหญแลวเราจะใชคําสั่ง PD
หลังจากไดสั่ง PU ไปกอนหนานี้แลว
ตัวอยาง FD 30
PU
FD 30
PD
FD 30
 HIDETURTLE

[HT] เปนคําสั่งใหซอนตัวเตา ในกรณีที่ผูเรียนสรางภาพเสร็จแลว
เพื่อใหดูสวยงาม

 SHOWTURTLE คําสั่งยอ [ST] คําสั่งที่ใหแสดงตัวเตาทีซ่ อนไว
ตัวอยาง FD 50
HT
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 SETX_

เปนคําสั่งที่ใชในการกําหนดตําแหนงของเตาไปตามแกน X โดยจะตองใสคา
ของระยะทางตามคําสั่งนั้นดวย

 SETPENSIZE

Y

จุดเริ่มตนของ

เปนคําสั่งที่ใชกําหนดขนาดของปากกาที่เตาเดินไป เราสามารถเปลี่ยน
ขนาดของปากกาได 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 กําหนดขนาดปากกาโดยใชคําสั่งในศูนยคําสั่ง โดยจะกําหนด
เปนตัวเลข 1 จํานวน ซึ่งขนาดของปากกาจะเริ่มตนที่ 1 ซึ่งเปนขนาด
เสนที่บางที่สุด และหนาที่สุดที่ขนาด 100 รูปแบบคําสั่งคือ
SETPENSIZE _(ขนาดของปากกา)
SETPENSIZE 10
ตัวอยาง SETPENSIZE 10
FD 50
วิธีที่ 2 ใชการเปลี่ยนขนาดเสนโดยเลือกที่ศูนยวาดภาพ จากนั้นคลิกที่
ขนาดเสนที่ตองการ แลวนําเมาสไปคลิกที่ตัวเตาบนพื้นที่วาดภาพ
SETX _(ขนาดของแกน X) SETX 50
ตัวอยาง SETX 50
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5. การใชคําสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงของตัวเตา
ตัวอยาง SETX -50

 SETY_

เปนคําสั่งที่ใชในการกําหนดตําแหนงของเตาไปตามแกน Y
โดยจะตองใสคาของระยะทางตามคําสั่งนั้นดวย
Y

จุดเริ่มตนของเตา

SETY _(ขนาดของแกน Y) SETY 50
X
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ตัวอยาง SETY 50

ตัวอยาง SETY –50

 SETHEADING

คําสั่งยอ [SETH] เปนการกําหนดทิศทางใหกับหัวของเตา ซึ่งวิธี
การใชคําสั่งจะตองตามดวยองศาที่จะใหเตาหัน
ตัวอยาง SETH _(ขนาดขององศา) SETH 45
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 REPEAT

เปนคําสั่งทีส่ ั่งใหโปรแกรมทําซ้ํา ๆ กัน เพื่อลดขั้นตอนการใชคําสั่งลง
ซึ่งการใชโปรแกรมนี้จะตองใชคําสั่งเปนรูปแบบดังนี้
REPEAT N[ คําสั่ง ]
NOTE : N = จํานวนครั้งที่ตองการใหคอมพิวเตอรทํางาน
คําสั่ง = เปนคําสั่งที่ตองการใหคอมพิวเตอรทํางาน

ตั ว อย าง REPEAT 4[FD 60 RT 90] หมายถึ ง ให เต า เดิ น หน า 90 หน วย และหั น ขวา 90
หนวย 4 ครั้ง
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 การเติมสีลงรูปทรงที่มีลักษณะปด
เมื่อผูเรียนวาดรูปทรงที่มีลักษณะปดเรียบรอยแลว และตองการเติมสีใสลงในรูปทรงนั้น
สามารถทําไดตามขั้นตอนดังนี้
1. เปลี่ยนสีของปากกา

2. นําเตายายมาที่รูปทรงที่ตองการเปลี่ยนสี โดยการคลิกเมาสที่เตาแลวลากมาไว
ยังรูปทรงนั้น
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3. พิมพคําสั่ง FILL ในศูนยคําสั่ง จะเห็นวารูปทรงจะเปลี่ยนสีตามตองการ

 การใชคําสั่งในการหยุดรอ
ใชสําหรับหยุดการปฏิบัติตามคําสั่งตามจํานวนหนวยเวลาที่กําหนด หนวยเวลาในที่นี้
นับเปนเศษหนึ่งสวนสิบของวินาที รูปแบบของคําสั่ง คือ
WAIT เวลา
เชน

WAIT 10
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ใบงานที่ 4
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คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
1. ถาตองการใหเตาเดินหนาไป 50 หนวย จะตองเขียนคําสั่งวาอยางไร
……………………………………………………………………………………………
2. ถาตองการใหเตาเคลื่อนที่ไปขางหลัง 100 หนวย จะตองเขียนคําสั่งวาอยางไร
……………………………………………………………………………………………
3. ถาตองการใหเตาหันไปทางขวา 45 องศา จะตองเขียนคําสั่งวาอยางไร
……………………………………………………………………………………………
4. ถาตองการใหเตาหันซาย 90 องศา จะตองเขียนคําสั่งวาอยางไร
……………………………………………………………………………………………
5. ถาตองการใหเตากลับไปที่จุดเริ่มตน โดยไมลบภาพออกจากหนวยความจํา จะตองพิมพ
คําสั่งอยางไร
……………………………………………………………………………………………
6. ถาตองการใหลบภาพทั้งหมดใน Page โดยที่เตาจะไมกลับไปยังจุดเริ่มตน จะตองใชคําสั่ง
อะไร
……………………………………………………………………………………………
7. ถาตองการกําหนดสีใหกับพื้นจอในสวนของ Page ใหเปนสีสม (25) จะตองเขียนคําสั่ง
อยางไร
……………………………………………………………………………………………
8. จะตองเขียนคําสั่งอะไรที่ใหเตาวางปากกา
……………………………………………………………………………………………
9. จะตองเขียนคําสั่งอยางไรเพื่อกําหนดปากกาที่ตัวเตาเปนสีน้ําเงิน (105)
……………………………………………………………………………………………
10. ในกรณีที่นักเรียนสรางภาพเสร็จแลวเพื่อใหดูสวยงามตองการที่จะซอนตัวเตา จะตองใช
คําสั่งอะไร
……………………………………………………………………………………………
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หนวยการเรียนรูที่ 5
การทํางานของเตาโลโก
 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
รับผิดชอบ
 สาระสําคัญ
การควบคุมและสั่งการเตาโลโกเพื่อใหทํางานตามคําสั่ง
 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. การควบคุมและสั่งการเตาโลโกเพื่อใหทํางานตามคําสั่ง
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมและสั่งการเตาโลโกเพื่อใหทํางานตามคําสัง่
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและสั่งการเตาโลโกเพื่อใหทํางานตามคําสั่ง
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- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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ในโปรแกรม MICROWORLDS PRO นอกจากผูเรียนสามารถควบคุมการทํางานของเตา
ในเรื่องการเคลื่อนยายเตาไปยังทิศทาง แลวเรายังสามารถควบคุมการทํางานของเตาในดานอื่น ๆ
อี ก เช น สร างเต าตั ว ใหม เพิ่ ม , การป ม รูป เต า , การเปลี่ ย นรูป รา งเต าและตั้ งชื่ อ เต าได ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
 การสรางเตา
ในโปรแกรม MICROWORLDS PRO นี้เราสามารถสรางเตาไดเปน จํานวนมาก และ
สามารถใชเตาที่สรางขึ้นนั้นนําไปสรางรูปทรงตาง ๆ ไดเชนกัน โดยวิธีสรางเตา คือ
1. คลิ ก เมาส ที่ ไ อคอนรู ป เต าออกจากเปลื อ กไข ในแถบเครื่ อ งมื อ ด า นบน สั งเกตว า
ไอคอนจะกลายเปนสีเหลืองลอมรอบ
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2. นําเมาสไปคลิก PAGE (พื้นที่ทํางาน) 1 ครั้งจะปรากฏเตาโลโกที่ตองการสรางขึ้นมา
ใหมในโปรแกรม ซึ่งเราจะสรางกี่ตัวก็ได

 การตั้งชื่อเตา
เมื่อ ผูเรียนไดสรางเตาตัวใหมขึ้นมาแลว เราจะพบวาเตาที่สรางจะมีรูปรางที่เหมือนกัน
หมด ผูเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อของเตาที่สรางขึ้นมาใหมนี้ได โดยที่เตาตัวแรกจะมีชื่อวา T1 ตัวที่
สองที่ถูกสรางขึ้นก็จะมีชื่อวา T2 ตัวที่สามมีชื่อวา T3 ตอเนื่องแบบนี้ไปเรื่อย ๆ แตถาเราตองการ
ตั้งชื่อเตาใหม สามารถทําไดดังนี้
1. คลิก ที่ ไ อคอนรูป ดวงตา

ที่ ทู ล บาร ดานบนสั งเกตวาเมาสจ ะเปลี่ ยนเป น รู ป

ดวงตา
2. นําเมาสไปคลิกที่ตัวเตาที่ตองการเปลี่ยนชื่อ จะปรากฏ DIALOG BOX ขึ้นมาซึ่งเรา
สามารถกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ลงไปได ดังนี้
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NAME : ตั้งชื่อใหเตาโลโก
INSTRUCTION : คําสั่งที่สั่งเตาโลโกทํางาน เชน FD 50 , LT 90 เปนตน
DO IT : ONCE สั่งใหเตาทํางานครั้งเดียว
MANY TIMES สั่งใหเตาทํางานหลายครั้ง จนกวาจะกดปุม
CTRL+BREAK
หรือ เลือกคําสั่ง EDIT >> STOP ALL เพื่อใหเตาหยุดทํางาน
3. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

เมื่อ ใชคําสั่งใหเตาทํางานในชอง INSTRUCTION แลวหากตองการใหเตาทํางานตาม
คําสั่งที่สั่งใหนําเมาสม าคลิกที่ตัวเตา 1 ครั้ง ในกรณีที่ในหนาจอมีเตาหลายตัว บางตัวเราก็อ อก
คําสั่งใหทํางานแลว บางตัวก็ยังไมไดออกคําสั่ง เมื่อลืมไปแลวก็สามารถตรวจสอบไดงาย ๆ โดย
ไป คลิกที่ปุมรูปดวงตา เตาที่เราออกคําสั่งแลวจะเห็นมีกรอบสี่เหลี่ยมลอ มรอบอยู สวนตัวที่ยัง
ไมไดออกคําสั่งจะไมมีกรอบนี้ปรากฏใหเห็น
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 การเปลีย่ นแปลงรูปรางของเตา
ผูเรียนสามารถแปลงรูปรางของเตาไปเปนรูปอื่น ๆ ไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาสที่แถบ GRAPHICS จะปรากฏรูปตาง ๆ มากมาย
2. คลิกเมาสเลือกรูปภาพที่ตองการ สังเกตวาจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมลอมรอบรูปภาพที่
เลือก

 การเปลีย่ นแปลงรูปรางที่แปลงไปแลวใหกลับมาเปนเตาตามเดิม
เมื่อผูเรียนแปลงรูปรางของเตาไปเปนรูปอื่น แลวและตองการเปลี่ยนรูปเตาใหเปนรูปเดิม
ของโปรแกรม ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาสที่ TOOLBAR เครื่องมือ
2. คลิกเมาสเลือกเตา
3. นําเมาสไปคลิกที่รูปเตาเปลี่ยนไปแลว เตาโลโกจะเปลี่ยนเปนรูปเดิมทันที
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 การสรางและตกแตงรูปภาพ
เมื่อผูเรียนไดทําการเปลี่ยนรูปรางเตาจากแถบ GRAPHICS แลว จะสังเกตวารูปภาพตาง ๆ
ที่เห็นจะมีมาใหในโปรแกรม ซึ่งรูปภาพเหลานี้เราสามารถตกแตงใหเปนรูปภาพที่ตองการได โดย
ทําตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่แถบ GRAPHICS
2. ดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพที่ตองการตกแตง จะเห็นหนาตางสําหรับการตกแตงปรากฏ
ขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเติมสี ลบ เพิ่มรายละเอียดตาง ๆ ลงไปได รวมทั้งเพิ่ม หรือ ลด
ขนาดของรูปภาพ หมุน หรือ พลิกรูปได
3. นําเมาสไปคลิกที่ศูนยวาดภาพ เมื่อเรียกหนาตางการทํางานของศูนยวาดภาพขึ้นมาใช
งาน ซึ่งเราสามารถใชอุปกรณ และสีตางๆ ที่มีในศูนยวาดภาพนี้ตกแตงรูปไดทั้งหมด
4. ในชอง NAME: เราสามารถตั้งชื่อใหมได
5. เมื่อตกแตงรูปภาพแลวคลิกปุม OK. เพื่อตกลง
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ถ า ต อ งการตกแต ง รู ป ให เป น รู ป ทรงตามต อ งการให ค ลิ ก ที่ รู ป จุ ด ในด านท า ยของรู ป ภาพ ซึ่ ง
โปรแกรมจะใหมาเปนรูปจุด ใหดับเบิ้ลคลิกที่รูปจุดนี้แลวทําการตกแตงตามตองการ

รูปที่ไดจากการตกแตงภาพตามตองการ
 การเปลี่ยนขนาดของเตา
ในโปรแกรม MICROWORLDS PRO ผู เรียนสามารถเปลี่ยนขนาดของเต าโลโกให มี
ขนาดตามตองการได
ทําใหเตามีขนาดใหญขึ้น
1. คลิกที่ปุมแวนขยายที่มีเครื่องหมายบวกบนแถบเครื่องมือ
2. นําเมาสไปคลิกที่ตัวเตา สังเกตวาตัวเตาจะมีขนาดใหญขึ้น หากตองการใหเตามีขนาด
ใหญขึ้นอีก ใหคลิกเมาสที่ตัวเตาอีกตัวเตาก็จะมีขนาดใหญขึ้นไปเรื่อย ๆ
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ทําใหเตามีขนาดเล็กลง
1. คลิกที่ปุมแวนขยายที่มีเครื่องหมายลบบนแถบเครื่องมือ
2. นําเมาสไปคลิกที่ตัวเตา สังเกตวาตัวเตาจะมีขนาดเล็กลง หากตองการใหเตามีขนาด
เล็กลงอีก ใหคลิกเมาสที่ตัวเตาอีกตัวเตาก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ
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 การนําเตาออกไปจากหนาจอ
ในกรณีที่เรานําเตาเขาไปใสในหนาจอมากเกินไป ถาตองการจะนําออกเสียบางก็ใหคลิก
เมาสปุมขวาที่รูปเตาที่ตองการแลวเลือกเมนูคําสั่ง CUT
หากเปนการนําภาพจาก GRAPHICS มาใช
สามารถที่จะคลิกที่ปุม

เพื่อตัดภาพออกจาก PAGE ไดทันที

 การปมรูปเตา
การปมรูปเตาเปนการคัดลอกรูปรางตนแบบไปเปนภาพพื้นหลัง โดยทําตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาสที่ไอคอนรูปปม

บนแถบเครื่องมือดานบน สังเกตวาเมาสจะ

กลายเปนรูปตราปม
2. จากนั้นคลิกเมาสที่รูปเตาที่ตองการปม ซึ่งเตาจะมีเสียงรองเกิดขึ้นมา
3. คลิกเมาสที่ตัวเตาที่ปมแลวลากไปยังตําแหนงอื่น จะเห็นวาเตาที่เราปมปรากฏเพิ่มอีก 1
ตัว ซึ่งเตาตัวที่เราลากไปเปนตัวตนแบบ สวนที่เราปมจะกลายเปนพื้นหลังซึ่งจะอยูในตําแหนงเดิม
ไมสามารถเคลื่อนยายได

เมื่อเราทําการปมรูปเตาเพื่อสรางเปนภาพหลังแลวเราสามารถลบภาพหลังนั้นทิ้งไปไดโดย
การคลิกที่ศูนยวาดภาพ แลวเลือกไอคอนยางลบ

จากนั้นนําไปลบภาพที่เปนพื้นหลังนั้น
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หนวยการเรียนรูที่ 6
 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
รับผิดชอบ

 สาระสําคัญ
หลักการใชคําสั่งสําหรับการเขียนโปรแกรม , การจัดเก็บและเรียกใชไฟลในโปรแกรม

 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. หลักการใชคําสั่งสําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงาน
2. การจัดเก็บ และ เรียกใชไฟลในโปรแกรม
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับการใชคําสั่งสําหรับการเขียนโปรแกรมเพือ่ เรียกใชงาน
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2. ศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับการจัดเก็บ และ เรียกใชไฟลในโปแกรม
3. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคําสั่งสําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงาน
4. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ และ เรียกใชไฟลในโปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย

2. ใฝเรียนรู

3. มุงมั่นในการทํางาน

วิชาคอมพิ วเตอร เป นวิช าที่ฝ กให ผูเรียนใชความคิด อยางมีลํ าดั บ และมี ขั้น ตอนในการ
ทํางานกอนหลัง ดังนั้น ในการทํางานหรือ การเขียนโปรแกรมผูเรียน จะตอ งมีการวางแผนไว
กอนลวงหนาวาตองการอะไร มีจุดมุงหมายอยางไรในการกระทํานั้น ผูเรียนจะตองกําหนดไดวา
ในระหวางขั้ นตอนที่จะทํ าให ผูเรียนไปถึงจุดหมายนั้ นจะประกอบด วยขั้น ตอนอะไรบ าง การ
วางแผนจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการทํางานหรือการเขียนโปรแกรมที่ดี
ดังนั้น ถาผูเรียนตองการสรางรูปสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งใหมีความกวาง 30 หนวย ความยาว 50
หนวย จะตองมีการวางแผนวาจะตองเริ่มจากการเขียนคําสั่งใดบาง
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 ลําดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมการสรางภาพ
อันดับที่ 1 ใหลากเสนตรงในแนวตั้งฉาก ใหยาว 100 หนวย
โดยใชคําสั่ง FORWARD 100 จะไดผลดังรูป

อันดับที่ 2 ลากเสนในแนวตั้งฉากกับเสนที่ลากไปแลวในทางขวามือยาว 100 หนวย
โดยใชคําสั่ง RIGHT 90
FORWARD 100 จะไดผลดังรูป
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อันดับที่ 3 ลากเสนตรงในแนวตั้งฉากกับเสนที่ลากไปแลวทางขวามือ ยาว 100 หนวย
โดยใชคําสั่ง RIGHT 90
FORWARD 100 จะไดผลดังรูป

อันดับที่ 4 ลากเสนตรงในแนวตั้งฉากกับเสนที่ลากไปแลว ในทางขวา ยาว 100 หนวย
โดยใชคําสั่ง RIGHT 90
FORWARD 100 จะไดผลดังรูป

ดังนั้นในการสรางรูปสี่เหลี่ยมขนาด 100 X 100 นี้จะประกอบดวยชุดคําสั่งตอไปนี้
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
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FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
จากคําสั่งขางตนเปนชุดคําสั่งที่ใชในการสรางรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 100 X 100 โดยการ
นําเอาคําสั่งมาจัดเรียงกัน ซึ่งจากคําสั่งขางตน จะมีคําสั่งที่ซ้ํากันอยู 2 ชุด คือซ้ําในดานกวางและ
ซ้ําในดานยาว ซึ่งจากการซ้ํากันของโปรแกรม ภาษาโลโกสามารถที่จะลดการใชคําสั่งที่ซ้ํากันให
สั้นลงโดยใชคําสั่ง REPEAT
REPEAT หมายถึง คําสั่งที่สั่งใหโปรแกรมทําซ้ํา ๆ กัน เพื่อลดขั้นตอนการใชคําสั่งลง
ซึ่งการใชโปรแกรมนีจ้ ะตองใชคําสั่งเปนรูปแบบดังนี้
REPEAT N[ คําสั่ง ]
NOTE : N = จํานวนครั้งที่ตองการใหเตาโลโกทํางาน
คําสั่ง = เปนคําสั่งที่ตองการใหเตาโลโกทํางาน
ตัวอยาง จากโปรแกรมขางตนสามารถใชคําสั่ง REPEAT ลดรูปคําสั่งในการสรางรูปไดดังนี้
REPEAT 4[FD 100 RT 90]
เมื่อผูเรียนไดเรียนรูคําสั่งสําหรับการวาดรูปแลว ใหผูเรียนนําคําสั่งตาง ๆ นั้นมาเขียนเปน
โปรแกรม แตกอนที่ผูเรียนจะเริ่มทําการเขียนโปรแกรม ผูเรียนจะตองเรียนรูถึงขั้นตอนในการ
ทํางานในโปรแกรม PROCEDURES กันกอน
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 ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม
1. เขาสูในสวน PROCEDURES โดยคลิกที่ TAB AREA

ดังนี้

TAB AREA >>>>> PROCEDURES

2. จะปรากฏหนาจอ PROCEDURES

ขึ้นมา ซึ่งจะเปนหนาจอสีขาว ซึ่งเราจะสังเกตเห็น

เคอรเซอรกระพริบอยูซึ่งเราสามารถพิมพขอ ความตาง ๆ ลงไปไดทนั ที

สวนที่ใชในการพิมพชุดคําสั่งใน
PROCEDURES
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3. ใสคําสั่งตาง ๆ ที่ตองการให MICROWORLDS PRO ทํางานลงไปโดยขึ้นตนดวย
TO ชื่อ PROCEDURES

ลงทายดวย END ดังนั้น การเขียนโปรแกรมจะขึ้นตนดวย TO

ตามดวยชื่อ PROCEDURES แลวลงทายดวย END เสมอ

โดยมีรูปแบบที่ตองใชสําหรับการ

เขียนโปรแกรม คือ
TO (ชื่อ PROCEDURE)
END

 ขอสังเกต

ในการเขียนโปรแกรม 1 หนา PROCEDURES นั้นจะเขียนโปรแกรมยอย

(PROCEDURE) ไดหลายโปรแกรม และ หลายโปรแกรมยอยยังสามารถจะรวมกันเปนโปรแกรม
ใหญ (MAIN) ไดอกี ดวย ซึ่งจะเหมือนกันกับโปรแกรมภาษาโลโกตัวเกา ที่สามารถเขียนในหนา
FLIP SIDE ไดหลายโปรแกรมเชนกัน
PROCEDURE คือ โปรแกรมยอยที่มีโครงสรางของโปรแกรมเดียวกัน
MAIN

คือ

โปรแกรมหลักที่ผูเขียนกําหนดขึ้นซึ่งในโครงสรางของโปรแกรมนั้น

ประกอบดวยโปรแกรมยอยหลาย ๆ โปรแกรมมารวมกันเพื่อใหเกิดเปนรูปภาพตามที่ตองการโดย
เมื่อทําการเรียกชื่อโปรแกรมหลัก หรือ MAIN ก็จะไดภาพทั้งหมดที่เกิดจากการเอาโปรแกรมยอย
มารวมอยูในโปรแกรมหลักนั่นเอง
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 การเรียกใชงานในโปรแกรม
การเรียกใชงานของโปรแกรมในภาษาโลโกนั้น ผูเรียนจะตองกลับมาสูหนาจอปกติ หรือ ในสวน
ของ PAGE

 คลิกเมาสที่ศูนยคําสั่ง เพื่อพิมพชื่อ PROCEDURES ที่เขียนไว

เมื่อสิ้นสุดคําสั่งจะปรากฏรูปที่ไดสั่งให MICROWORLDS PRO ทํางานในโปรแกรมตาง ๆ
ตัวอยาง ใหผูเรียนเขียนโปรแกรมขึ้นมา 1 โปรแกรมใน PROCEDURES จากนั้นใหจัดเก็บใน
ชื่อ BOX แลวออกมาในหนาจอ PAGE เพื่อเรียกรูปภาพ
ขั้ น ต อ น ที่ 1 เขี ยน โป รแก รม ใน ห น า PROCEDURES โด ยก ารค ลิ ก ที่ คํ าสั่ ง PAGE เลื อ ก
PROCEDURES ใหผู เรียนเขี ยนรายละเอียดของโปรแกรม โดยในตัวอยางจะเปน การสรางรูป สี่เหลี่ยม
TO BOX
REPEAT 4[FD 100 RT 90]
END
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ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นใหผูเรียนกลับมาสูหนาจอปกติหรือหนาจอ PAGE เพื่อเรียกชื่อไฟลที่ไดทําการเขียน
PROCEDURES

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อ ใสชื่อโปรแกรมที่ไดทําการเขียนโปรแกรมไวแลวใน PROCEDURES ชื่อ BOX ใน
ศูนยคําสั่งแลวกดปุม ENTER ก็จะไดรูปภาพ ดังนี้
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 การจัดเก็บและการเรียกใชไฟลในโปรแกรม MICROWORLDS PRO
ในการจัด เก็บ ไฟลในโปรแกรม MICROWORLDS PRO นี้ จะเป น การจัดเก็ บที่ เราเรียกว า
PROJECT หรือ โครงการ ซึ่ งเมื่ อ เราเป ดโปรแกรมมาครั้งแรกจะพบชื่ อ ของโครงการที่ ยังไมไ ด มีก าร
เปลี่ ย นชื่ อ คื อ UNTITLED ซึ่ ง งานทุ ก งานหรื อ โปรแกรมที่ เขี ย นขึ้ น จะอยู ใ น PROJECT ทั้ ง หมด
เพราะฉะนั้นหากเราตองการใหรูปภาพ หรือ การเขียนโปรแกรมของเราไมสูญหาย เราตองทําการบันทึก
PROJECT ไวโดยมีขั้นตอนการบันทึกดังนี้
1.
2.
3.
4.

คลิกเมาสที่คําสั่ง FILE เลือก SAVE PROJECT
ปรากฏหนาตางสําหรับการบันทึก ใหทําการตั้งชื่อโครงการในชอง FILE NAME
เลือกปลายทางที่ตองการจัดเก็บในชอง SAVE IN
คลิกเมาสที่ปุม SAVE เมื่อตองการบันทึก

3

4
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 การเปดโครงการขึ้นมาใชงาน
เมื่อทําการบันทึกโครงการเรียบรอยแลว ในคราวตอไปหากตองการเรียกโครงการขึ้นมาใชงานอีก
สามารถทําไดโดย ทําตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาสที่คําสั่ง FILE เลือก OPEN PROJECT
2. เลือกชื่อไฟลจากที่เก็บไว

3. คลิกเมาสที่ปุม OPEN เมื่อตองการเปดโครงการ
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3

เมื่อทําการเปดโครงการที่บันทึกไวจะปรากฏภาพที่สรางไวใน PAGE หรือหากเปนภาพที่สรางไว
ใน PROCEDURE ก็จะปรากฏมาใหเชนกัน ดังรูป

2
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ใบงานที่ 6
คําสั่ง จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

1.

มีคําสั่งในการเขียนดังนี้ to test1 home pd ________ [rt 45 fd 50] end
ใหเติมคําสั่งในชอ งวางที่ใหไปใหถูกตอง
………………………………………………………………………………………………………

2.

มีคําสั่งในการเขียนดังนี้ to test2 pd repeat 2[rt 45 fd 50] ____ fd 50 rt 45 fd 50
end ใหเติมคําสั่งในชอ งวางที่ใหไปใหถูกตอง
……………………………………………………………………………………………………..

3.

มีคําสั่งในการเขียนดังนี้ to test3 pd rt 90 fd 100 repeat 2[______ fd 100] end
ใหเติมคําสั่งในชอ งวางที่ใหไปใหถูกตอง
………………………………………………………………………………………………………

4.

มีคําสั่งในการเขียนดังนี้ to test4 repeat 8[rt 90 _______ 45 fd 50] end
ใหเติมคําสั่งในชอ งวางที่ใหไปใหถูกตอง
……………………………………………………………………………………………………

5.

มีคําสั่งในการเขียนดังนี้ to test5 repeat 18[rt 10 rt 90 _____________ 2[lt 120 fd 70]]
home end ใหเติมคําสั่งในชองวางที่ใหไปใหถูกตอง
.........................................................................................................................................................
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หนวยการเรียนรูที่ 7

การสรางกลองขอความ (Text Box)
 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
รับผิดชอบ
 สาระสําคัญ
การสรางกลองขอความในโปรแกรม MicroWorlds Pro
 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. การสรางกลองขอความในโปรแกรม MicroWorlds Pro

- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับการสรางกลองขอความในโปรแกรม
MicroWorlds Pro
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางกลองขอความในโปรแกรม MicroWorlds Pro
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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นอกจากผูเรียนจะสามารถสรางภาพตาง ๆ จากโปรแกรม MICROWORLDS PRO แลว
ผูเรียนยังสามารถสรางกลองขอความที่ใชสําหรับพิมพขอความตาง ๆ เพื่อนํามาตกแตงโปรแกรม
ให สวยงามไดอีกดวย ซึ่ งการสรางกลอ งขอ ความนั้ น มีวิธีการสรางและการตกแตงขอ ความดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
 การสรางกลองขอความ
วิธีการสรางกลองขอความ สามารถปฏิบัติตามขัน้ ตอนดังนี้
1. คลิกเมาสที่ไอคอน A
บนแถบเครื่องมือดานบน
2. ลากเมาสเพื่อ สรางกลอ งขอ ความบนพื้นที่ วาดภาพ จะปรากฏกลอ งขอ ความขึ้น มา
สําหรับ การพิ มพขอ ความตาง ๆ และชื่อ ของกลอ งขอ ความจะปรากฏดานลางของ
กลองขอความชื่อวา TEXT1 ซึ่งเราสามารถตั้งชื่อใหกับกลองขอความได
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 การพิมพและปรับรูปแบบขอความ
การพิมพขอความ
วิธีการพิมพขอความลงไปในกลองขอความ คือ คลิกเมาสที่พื้นที่สีขาวของกลองขอความ
จะเห็นวามีเคอรเซอรสีเทากระพริบอยู แสดงวาผูเรียนสามารถพิมพขอความตาง ๆ ลงไปได

การปรับรูปแบบขอความ
เมื่อทําการพิมพขอความลงไปในกลองขอความแลว เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของขอความ
ที่พิมพลงไปนั้นตามความตองการได ซึ่งการปรับรูปแบบขอความทําได 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ปรับเปลี่ยนจากคําสั่งบนเมนูบาร
1. เลือกขอความที่ตองการปรับเปลี่ยน โดยดรากสเมาสคลุมขอความใหเปนแถบสีดํา
2. คลิกเมาสที่เมนูคําสั่ง TEXT เลือก FONT จะปรากฏไดอะลอคบลอกซสําหรับการ
ปรับเปลี่ยน ไดแก รูปแบบ , ลักษณะ , ขนาด ของตัวอักษร
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3. เมื่อทําการเลือกรูปแบบของตัวอักษรตามที่ตองการไดแลว คลิกเมาสที่ปุม OK

หากตองการเปลี่ยนสีตัวอักษร ใหทําการเลือกขอความโดยการดรากสขอความใหปรากฏ
แถบสีดํา จากนั้นเลือกคลิกเมาสคําสั่ง TEXT เลือก COLOR จะปรากฎไดอะลอคบลอกซสําหรับ
การเปลี่ ยนสี ใหผูเรียนคลิ กเมาสเลือกสี ที่ต องการสังเกตวาสีที่ เลื อกจะมีกรอบสี่เหลี่ยมลอมรอบ
ในสวนของ BASIC COLOR ซึ่งเปนสีพื้นฐานที่โปรแกรมมีใหแลวแตถาหากตองการใชสีเพิ่มให
ทํ าการผสมสี ใหม โดยคลิ กที่ ปุ ม DEFINE CUSTOM COLOR จะปรากฏหน าต างสํ าหรับ การ
ผสมสี เมื่อผสมสีจนพอใจแลวสีที่ผสมใหมจะอยูในสวนของ CUSTOM COLOR
ถาดสีสําหรับการผสมสีใหม
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วิธีที่ 2 ปรับเปลี่ยนโดยใชคําสั่งของโปรแกรมจากศูนยคําสั่ง
ในการใช คํ าสั่ งหากมีการพิ ม พ ข อ ความไวแล วในกลอ งข อ ความผู เรียนตอ งทํ าการเลื อ ก
ขอความเหมือ นกับการใชคําสั่งบนแถบเมนู แตถายังไม มีการพิมพ ขอความผูเรียนจะสามารถใช
รูปแบบตัวอักษรไดหลังจากใชคําสั่งแลว รูปแบบของคําสั่งที่ใชสําหรับการเปลี่ยนตัวอักษรมีดังนี้

คือ

 SETFONT เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร รูปแบบของการใชคําสั่ง

SETFONT “รูปแบบตัวอักษร
เชน
SETFONT “COURIER
แลวกดปุม ENTER จะเห็นวาขอความที่เลือกนั้นเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เลือก
ถาหากรูปแบบที่ตองการมีชองวางหลังเครื่องหมาย “ ใหใสวงเล็บกามปูดวย [ ]
 SETFONTSIZE เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการกําหนดขนาดของตัวอักษร รูปแบบของการใช

คําสั่งคือ
SETFONTSIZE _ขนาดตัวอักษร
เชน
SETFONTSIZE 25
แลวกดปุม ENTER จะเห็นวาขอความที่เลือกนั้นขนาดของตัวอักษรเปลี่ยน
ตามที่เราสั่ง ซึ่งขนาดของตัวอักษรจะเล็กที่สุด คือ 1 และใหญที่สุดคือ 1638
 SETSTYLE เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการกําหนดลักษณะของตัวอักษร รูปแบบของการใช

คําสั่งคือ

SETSTYLE _“ลักษณะของตัวอักษร
เชน
SETSTYLE “BOLD
แลวกดปุม ENTER จะเห็นวาขอความที่เลือกนั้นขนาดของตัวอักษรเปลี่ยน
ตามที่เราสั่ง ชื่อของลักษณะตัวอักษรมีดังนี้ “REGULAR” (ปกติ) “BOLD” (ตัวหนา)
“ITALIC” (ตัวเอนปกติ) และ “UNDERLINE” (ขีดเสนใต)
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 การเลื่อนกลองขอความ
ผูเรียนสามารถเลื่อนกลองขอความที่สรางขึ้นไปยังที่ตาง ๆ ไดตามตองการ โดยการคลิก
เมาสที่ปายชื่อของกลองขอความ ซึ่งเมาสจะเปลี่ยนเปนรูปมือ จากนั้นใหคลิกเมาสคางไวแลวลาก
ไปยังทิศทางที่ตองการ

 การคัดลอกและการวางกลองขอความ
การคัดลอกกลองขอความเราสามารถคัดลอกไดทั้งกลองขอความหรือเฉพาะขอความใน
กลอ งก็ไ ด ซึ่ งภายในโปรแกรมเราสามารถสร างกลอ งขอ ความไดม ากกวา 1 กล อ งข อ ความ
นอกจากจะคัดลอกระหวางกลอ งขอความแลว เรายังสามารถคัดลอกคําสั่งในศูนยคําสั่งมาไวใน
กลองขอความ หรือแมแตขอความในหนา PROCEDURE ก็ไดเชนกัน ซึ่งวิธีการคัดลอกทําได
ดังนี้
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1. เลือกขอความที่ตองการคัดลอกโดยดรากสเมาสเลือกขอความใหมีแถบสีดําคลุม หรือ
ถาตองการคัดลอกกลองขอความใหลากเมาสคลุมกลองใหปรากฏมุมสีดํา 4 มุม
2. คลิกเมาสเลือกคําสั่ง EDIT เลือก COPY
3. เลือกสถานที่ ๆ ตองการนําขอความ หรือ กลองขอความไปวาง โดยการคลิกเมาส 1
ครั้งในบริเวณที่ตองการคัดลอก
4. คลิกเมาสเลือกคําสั่ง EDIT เลือก PASTE
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 การตัดกลองขอความ
เมื่อเราสรางกลองขอความในโปรแกรมแลว เราตองการตัดกลองขอความที่ไมตองการ
นั้นทิ้งไปเราสามารถทําไดโดย คลิกเมาสปุมขวา แลวเลือ กเมนูคําสั่ง CUT บนแถบเมนู กลอ ง
ขอความที่ตองการตัดทิ้งจะหายไปจากหนาจอทันที

 การกําหนดคุณสมบัติของกลองขอความ
การกําหนดชื่อกลองขอความ
เมื่อเราสรางกลองขอความขึ้นมาครั้งแรก ทุกครั้งจะเห็นปายชื่อเล็ก ๆ อยูดานลางของ
กลองขอความ ชื่อวา TEXT1 เราเรียกวาปายชื่อ ถาหากเราตองการเปลี่ยนชี่อกลองขอความนี้
สามารถทําไดโดย
1. คลิกเมาสที่ไอคอนรูปตา
บนแถบเครื่องมือดานบน
2. นําเมาสไปคลิกที่กลองขอความที่ตองการเปลี่ยนชื่อ
3. จะปรากฏไดอะลอคบลอกซสําหรับกําหนดคุณสมบัติของกลองขอความนั้นในชอง
NAME จะเห็นวาเปนชื่อ TEXT1 หากตองการเปลี่ยนชื่อใหลบชื่อเกานั้นทิ้งไปแลวใสชื่อใหมที่
ตองการลงไป และหากไมตองการใหมปี ายชื่อปรากฏบนกลอง ขอความใหคลิกเมาสให
เครื่องหมาย  หายไป จากนั้นคลิกปุม OK
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เปลี่ยนชื่อกลองขอความ

กําหนดใหไมมีชื่อกลองขอความ

การทําใหกลองขอความโปรงใส
กลองขอความที่เราสรางขึ้นนั้นสังเกตวาพื้นหลังของกลองขอความจะเปนสีขาวทึบ ซึ่งจะ
บังพื้นของโปรแกรม หากตองการใหพื้นหลังนั้นโปรงใสมองเห็นพื้นหลังของโปรแกรม สามารถ
ทําไดโดยขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาสที่ไอคอนรูปตา
บนแถบเครื่องมือดานบน
2. นําเมาสไปคลิกที่กลองขอความที่ตองการเปลี่ยนชื่อ
3. จะปรากฏไดอะลอคบลอกซสําหรับกําหนดคุณสมบัติของกลองขอความนั้น
คําสั่ง TRANSPARENT คลิกเมาสใหมีเครื่องหมาย 

กลองขอความกอนเลือก TRANSPARENT

กลองขอความหลังเลือก TRANSPARENT
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การสั่ ง ให ก ล อ งข อ ความโปร ง ใสเมื่ อ สั่ ง ให โ ปร ง ใสแล ว จะไม ส ามารถพิ ม พ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงขอความในกลองที่ทําใหโปรงใสได ถาหากตองการเปลี่ยนแปลงขอความตองเขาไป
คลิก ให เครื่อ งหมาย  หายไปจากคําสั่ง TRANSPARENT หากคลิก ใหเครื่อ งหมาย 
หายไปจากคําสั่ง VISIBLE เปนการสั่งใหซอนกลองขอความ หากตองการใหปรากฏอีกครั้งให
คลิก ที่ ไ อคอนดวงตาเพื่ อ คลิ กเครื่อ งหมาย  ในคํ าสั่ง VISIBLE อี กครั้ง กล อ งข อ ความจะ
ปรากฏอีกครั้ง
 การปมกลองขอความ
ในสวนของกลองขอความเราสามารถปมกลองขอความเพื่อใหเปนพื้นหลังไดเชนเดียวกับ
การปมรูปภาพ หรือ ปมเตาโลโก วิธีการปมมีดังนี้
1. กําหนดกลองขอความใหเปน TRANSPARENT
บนแถบเครื่องมือดานบน
2. คลิกเมาสที่ปุมปม
3. นําเมาสไปคลิกที่กลองขอความที่ตองการปม
4. คลิกเมาสที่กลองขอความที่ปมแลวลากกลองขอความออกไปยังพื้นที่วาง ๆ บนหนาจอ
จะพบกลองขอความเพิ่มอีกกลองหนึ่ง
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 การพิมพขอความภาษาไทยในกลองขอความ
ในการพิมพขอความในกลองขอความนั้นผูเรียนสามารถพิมพขอความที่เปนภาษาไทยได
โดยทําการเลือ กรูปแบบของตัวอักษร (FONT) ใหเปนตัวอักษรหรือชื่ออะไรก็ไ ดแตตองลงทาย
ดวย UPC ซึ่งสังเกตวาหากเลือกแลวในชองตัวอยางจะมีขอความวา อักษรไทย แสดงวาสามารถ
ใชภาษาไทยได
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หนวยการเรียนรูที่ 8

การวาดรูปตาง ๆ ที่เปนเสนตรง และ การประยุกตใชในโปรแกรม
 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
รับผิดชอบ
 สาระสําคัญ
การวาดรูปตาง ๆ ที่เปนเสนตรงในโปรแกรม และ การประยุกตใชงานโปรแกรม

 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. การวาดรูปตาง ๆ ที่เปนเสนตรงในโปรแกรม และ การประยุกตใชงานโปรแกรม
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกีย่ วกับการวาดรูปตาง ๆ ที่เปนเสนตรงในโปรแกรม และ
การประยุกตใชงานโปรแกรม
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดรูปตาง ๆ ที่เปนเสนตรงในโปรแกรม และ การประยุกตใชงาน
โปรแกรม
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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การเขียนโปรแกรมสําหรับอักษร
โปรแกรมการวาดอักษร ก มีลําดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมดังนี้
1. วาดภาพ ก

2. จัดลําดับการวาดภาพ ก ไดดังนี้
2.1 วาดขา ก ขางซายเปนเสนตรงดิ่งยาว 54 หนวย โดยใชคําสั่ง FORWARD 54
2.2 วาดหัว ก หมุนหัวเตาไปทางขวา 45 องศา เขียนเสนตรงยาว 6 หนวย โดยใชคําสั่ง
RIGHT 45
FORWARD 6
2.3 วาดหัว ก หมุนตัวเตาไปทางซาย 90 องศา เขียนเสนตรงยาว 6 หนวย โดยใชคําสั่ง
LEFT 90
FORWARD 6
2.4 หมุนหัวเตามาทางขวา 45 องศา โดยใชคําสั่ง RIGHT 45
2.5 หมุนหัวเตามาทางขวา 90 องศา โดยใชคําสั่ง RITHT 90
2.6 ลากเสนตรงยาว 30 หนวย โดยใชคําสั่ง FORWARD 30
2.7 หมุนหัวเตาไปทางขวา 90 องศา โดยใชคําสั่ง RIGHT 90
2.8 ลากเสนตรงตามแนวหัวเตายาว 63 หนวย โดยใชคําสั่ง FORWARD 63
3. นําคําสั่งทั้งหมดมาเขียนโปรแกรม (ในหนา PROCEDURE) ไดดังนี้
TO FONT1
FORWARD 54
RIGHT 45
FORWARD 6
LEFT 90
FORWARD 6
RIGHT 45
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RIGHT 90
FORWARD 30
RIGHT 90
FORWARD 63
PENUP
HT

END
ทดลองใหโลโก วาดภาพตามโปรแกรมที่เขียนไว ใหออกจาก PROCEDURE ใหพิมพชื่อ
FONT1 ในศูนยคําสั่ง COMMAND CENTER
4. หลังจากที่โปรแกรมถูกตองแลวใหผูเรียนทําการ SAVE โปรแกรม โดยเลือกที่เมนูคําสั่ง แฟม
(FILE) เลื่อนเมาสมาเลือกคําสั่ง SAVE PROJECT

ตัวอยางการเขียนโปรแกรมสําหรับตัวเลข
โปรแกรมการวาดตัวเลข 1 มีลําดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมดังนี้
1. วาดรูปเลข 1

2. จัดลําดับการวาดรูปเลข 1 ไดดังนี้
2.1 วาดฐานไปทางซาย 20 หนวย ไปทางขวา 20 หนวย โดยใชคําสั่ง
RIGHT 90
FORWARD 40
BACK 20
LEFT 90
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2.2 วาดตัวเลข 1 โดยลากเสนตรงในแนวตั้งฉากยาวประมาณ 60 หนวย โดยใชคําสั่ง
FORWARD 60
2.3 วาดหัวเลข 1 โดยหมุนหัวเตามาทางซาย 135 องศา แลวลากเสนตรงตามแนวยาว โดย
ใชคําสั่ง
LEFT 135
FORWARD 30
3. นําคําสั่งทั้งหมดมาเขียนเปนโปรแกรม (ในหนา PROCEDURE) ไดดังนี้
TO ONE
RIGHT 90
FORWARD 40
BACK 20
LEFT 90
FORWARD 60
LEFT 135
FORWARD 30
HT
END
ทดลองใหโลโก วาดภาพตามโปรแกรมที่เขียนไว ใหออกจาก PROCEDURE ใหพิมพชื่อ
ONE ในศูนยคําสั่ง COMMAND CENTER
4. หลังจากที่โปรแกรมถูกตองแลวใหผูเรียนทําการ SAVE โปรแกรม โดยเลือกทีเ่ มนูคําสั่ง แฟม
(FILE) เลื่อนเมาสมาเลือกคําสั่ง SAVE PROJECT
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การวาดภาพตาง ๆ โดยใชเสนตรง
ผูสอนวาดภาพตัวอยางใหผูเรียนดู แลวใหผูเรียนเขียนโปรแกรมการสรางภาพโดยใชเสนตรง เชน
 รูปบาน

TO HOUSE
PU BK 50 PD FD 100 LT 60
BK 15 FD 50 LT 60 FD 50 BK 15
LT 60 FD 100 LT 90 FD 22
REPEAT 2[FD 16 LT 90 FD 70 LT 90]
FD 122 LT 90 FD 92 LT 90 BK 20
REPEAT 2[FD 90 RT 90 FD 5 RT 90]
FD 35
REPEAT 2 [FD 20 LT 90 FD 50 LT 90]
FD 20
REPEAT 2[FD 20 LT 90 FD 50 LT 90]
BK 55 RT 90 FD 5 LT 90
REPEAT 2[FD 90 RT 30 FD 50 RT 150]
FD 90 RT 30 FD 50 LT 60 FD 50
FD 5 LT 90 FD 3 HT
END
เมื่อเขียนโปรแกรมแลวให SAVE และออกจากโปรแกรม PROCEDURE แลวเรียกชื่อ
HOUSE จะไดรูปบาน ใหผูเรียนระบายสีใหสวยงามและจัดเก็บไวในชื่อ HOUSE
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 รูปดาว

TO STAR
PD RT 18
REPEAT 5[FD 90 RT 144]
END
เมื่อเขียนโปรแกรมแลวให SAVE และออกจากโปรแกรม PROCEDURE แลวเรียกชื่อ
STAR จะไดรูปดาว ใหผูเรียนระบายสีใหสวยงามและจัดเก็บไวในชื่อ STAR
 รูปสามเหลี่ยมสามชั้น

TO T1

END
TO T2

END
TO T3

RT 30 FD 70 RT 120
FD 70 RT 120 FD 70
RT 90 HT

RT 30 FD 50 RT 120
FD 50 RT 120 FD 50
RT 90 HT

RT 30 FD 30 RT 120
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END
TO T4

END

FD 30 RT 120 FD 30
RT 90 HT

T1
RT 90 FD 10 LT 90
T2
RT 90 FD 10 LT 90
T3

เมื่อเขียนโปรแกรมแลวให SAVE และออกจากโปรแกรม PROCEDURE แลวเรียกชื่อ
T4 จะไดรูปสามเหลี่ยมสามชั้น ใหผูเรียนระบายสีใหสวยงามและจัดเก็บไวในชื่อ T4

การวาดรูปโดยใชเสนโคง
นอกเหนือจากการวาดรูปโดยใชเสนตรงแลวเรายังสามารถวาดรูปโดยใชเสนโคงไดเชนกัน
วิธีการก็คือเราจะนําเอาคําสั่งพื้นฐานในการวาดรูปของโปรแกรม MICROWORLDS PRO มา
ดัดแปลงใชนั่นเอง โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้
สูตรคํานวณจํานวนที่ใหเตาเดินแตละครั้ง

ความยาวสวนโคง
มุมรองรับสวนโคง

= จํานวนหนวยในการเดิน

ขนาดของรูปขึ้นอยูกับหนวยในการหันของเตา
คําสั่งในการเขียน

REPEAT มุมรองรับสวนโคง [ FD จํานวนหนวยในการเดิน RT 1 ]
ตัวอยาง 1 วาดรูปเสนโคง มีขนาดของมุมรองรับสวนโคง 90 องศา และ
ความยาวของสวนโคง 100 กําหนดใหวาดสวนโคงทางขวาโดยใหองศาในการหันเทากับ 1 หนวย
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วิธีทํา

100
90

= 1.1111111

REPEAT 90 [ FD 1.1111111 RT 1 ]
รูปที่ได

ตัวอยาง 2 วาดรูปเสนโคง มีขนาดของมุมรองรับสวนโคง 90 องศา และ
ความยาวของสวนโคง 100 กําหนดใหวาดสวนโคงทางซายโดยใหองศาในการหันเทากับ 1 หนวย
วิธีทํา

100
90

= 1.1111111

REPEAT 90 [ FD 1.1111111 LT 1 ]
รูปที่ได

ตัวอยางที่ 3
วาดรูปกลีบดอกไม มีขนาดของมุมรองรับสวนโคง 90 องศา และ
ความยาวของสวนโคง 200 กําหนดใหวาดสวนโคงทางขวา โดยใหองศาในการหันเทากับ 1 หนวย
โดยใหเขียนชุดคําสั่งใน PROCEDURE
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TO FLOWER1
REPEAT 90 [FD 2.2222222 RT 1]
RT 90
REPEAT 90 [FD 2.2222222 RT 1]
END

ในชอง COMMAND CENTER เรียก PROCEDURE ชื่อ FLOWER1
รูปที่ได

ตัวอยางที่ 4 นํากลีบดอกทีไ่ ดจากตัวอยางที่ 3 มาทําเปนดอกไม 8 กลีบโดยสามารถเขียน
ชุดคําสั่งไดดังนี้

TO FLOWER1
REPEAT 90 [FD 2.2222222 RT 1]
RT 90
REPEAT 90 [FD 2.2222222 RT 1]
END
TO FLOWER
REPEAT 4 [FLOWER1]
RT 45
REPEAT 4 [FLOWER1]
END
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ในชอง COMMAND CENTER เรียก PROCEDURE ชื่อ FLOWER
รูปที่ได

ตัวอยางที่ 5 เราสามารถใสสีใหกับกลีบดอกไมที่ไดจากตัวอยางที่ 4 ไดดังตอไปนี้
TO FLOWER1
REPEAT 90 [FD 2.2222222 RT 1]
RT 90
REPEAT 90 [FD 2.2222222 RT 1]
END
TO FLOWER
SETC 9 PD
REPEAT 4 [FLOWER1]
RT 45
REPEAT 4 [FLOWER1]
END
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TO SCOLOR15
PU FD 100
SETC 15 FILL
BK 100
END
TO RCOLOR15
HOME
REPEAT 8 [SCOLOR15 RT 45]
END
TO SCOLOR45
PU FD 50
SETC 45 FILL
BK 50
END
TO RCOLOR45
HOME RT 22.5
REPEAT 8 [SCOLOR45 RT 45]
END
TO RUNFLOWER
HT
FLOWER
RCOLOR45
RCOLOR15
END
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ในชอง COMMAND CENTER เรียก PROCEDURE ชื่อ RUNFLOWER
รูปที่ได
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หนวยการเรียนรูที่ 9

การใชเครื่องมือวาดภาพ
 มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู
การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
รับผิดชอบ

 สาระสําคัญ
การใชเครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro

 สาระการเรียนรู
- ความรู
1. การใชเครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds
Pro
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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 การเปดใชงาน TAB AREA GRAPHICS (เครื่องมือวาดรูป)
เมื่ อ เข า โปรแกรม MICROWORLDS PRO แล ว ให ค ลิ ก เม าส ที่ TAB AREA
GRAPHICS (เครื่องมือวาดรูป )
จะปรากฏแถบเครื่อ งมือ
วาดภาพ ซึ่งผูเรียนสามารถใชไอคอนตาง ๆ ใน TAB AREA GRAPHICS สรางรูปตาง ๆ ได

 การเลือกสีของปากกาทีใ่ ชสําหรับการวาดภาพ
คลิก ที่ รูป สี่เหลี่ ยมที่ มี สีต าง ๆ ด านขวามือ สังเกตวาถ าเลื อ กสีใดจะมี รูป สี่เหลี่ ยมสี ดํ า
ลอมรอบอยู ซึ่งหากตองการทราบตัวเลขที่บอกชื่อ ของสีใหนําเมาสคลิกที่ สีดังกลาวจะมีกรอบ
แสดงสีและระบุรหัสสี
รหัสสี
สีที่เห็นจะยังมีสี ซอ นอยูอีกใหใชสกอรบารเลื่อ นซายขวาจะเห็นสีตาง ๆ ใหเลือ กใชไ ด
โดยการเลือกสีนี้จะใชกับเครื่องมือทุกชนิดในปุมสําหรับการวาดภาพได เชน สีปากกา , สีรูปทรง
ตาง ๆ เชน สี่เหลี่ยม , วงกลม
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 การเลือกขนาดของปากกาที่ใชสําหรับการวาดภาพ
ในการวาดเสนตรง หรือ ภาพตาง ๆ จะเห็นวาเมื่อวาดครั้งแรกจะเห็นขนาดของปากกาเปน
เสนตามที่โปรแกรมสรางมาให ซึ่งขนาดของเสนปากกาเราสามารถเปลี่ยนไดจาก TAB AREA
GRAPHICS โดยการเลือ กขนาดเสนจากไอคอนที่มีม าให วิธีการเปลี่ยนคือ คลิกที่ขนาดเสนที่
ตองการเปลี่ยน แลววาดรูปทรง หรือ เสนที่เปลี่ยนแลวในพื้นที่วาดภาพ จะเห็นวาเสนเปลี่ยนไป
ตามขนาดที่เราเลือก

ขนาดของเสนที่สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความตองการ

 การใชไอคอนสําหรับการวาดภาพ
การวาดเสนอิสระ
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ แลววาดเสนบริเวณพื้นที่วาดภาพเสนที่
เราวาดจะไมเปนเสนตรงซึ่งเราสามารถวาดไปยังทิศทางใดก็ได
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การวาดเสนตรง
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ แลววาดเสนบริเวณพื้นที่วาดภาพเสน
ที่เราวาดจะเปนเสนตรงซึ่งเราสามารถวาดไปยังทิศทางใดก็ได
การวาดเสนที่เปนเสนตรงนี้เราสามารถใชปุม SHIFT เพื่อชวยใหวาดเสนตรงไดตรงไม
เปนรอยหยัก โดยกดปุม SHIFT คางไวขณะที่วาดเสน
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การเทสี
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ แลวนําเมาสคลิกที่พื้นที่วาดภาพ
จะเห็นวาเมาสเปลี่ยนเปนรูปถังสี ซึ่งการเทสีนี้จะเทสีรูปทรงที่มีลักษณะปด หามมีรอยรั่วซึ่งหากมี
รอยรั่วสีจะเททั้งหมดของพื้นที่ ซึ่งการเทสีนี้เราสามารถจะเทเปลี่ยนสีพื้นหลังไดดวย วิธีการใช
งานคือ
1. วาดรูปทรงที่มีลักษณะปด
2. คลิกเลือกไอคอน
3. นําไปเทรูปทรงที่ตองการเปลี่ยนสี ถาตองการเปลี่ยนสีพื้นจอใหคลิกที่พื้นที่วาง ๆ ได
ทันที หรือตองการเปลี่ยนสีเสนก็ใหเทที่เสนที่ตองการเปลี่ยนสีเชนกัน

การพนสี
เลือ กไอคอน
จากแถบเครื่องมือ วาดภาพ แลวคลิกเมาสที่พื้นที่วาดภาพจะ
เห็ น ว าเมาส เปลี่ ย นเป น รู ป สี พ น ซึ่ ง สี ที่ พ น จะเป น สี ที่ เลื อ กจากด า นขวามื อ ของ TAB AREA
GRAPHICS และขนาดของสีที่พนจะเปลี่ยนตามขนาดของเสนที่เลือกเชนเดียวกัน หากเลือกเสน
ที่มีขนาดใหญสีพนจะมีขนาดใหญตามเสนที่เลือกดวย วิธีการใชสีพน คือ คลิกเมาสที่พื้นที่วาดภาพ
1 ครั้งจะมีสีพน 1 ครั้ง หากตองการใหสีพนมีจํานวนมากก็ใหคลิกเมาสคางไว
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การวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบโปรง
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ แลวลากเสนตามขนาดของสี่เหลี่ยมที่
ตองการ ซึ่งสี่เหลี่ยมที่วาดขึ้นจะไมมีพื้นหลังคือเปนแบบโปรงที่สามารถมองพื้นหลังได หากเรา
เปลี่ยนสีของปากกาเปนสีตามตองการแลว สีขอบของสี่เหลี่ยมก็จะเปนสีตามที่เราเปลี่ยน
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การวาดรูปสี่เหลี่ยมแบบทึบ
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ แลวลากเสนตามขนาดของสี่เหลี่ยมที่
ตองการ ซึ่งสี่เหลี่ยมที่วาดขึ้นจะมีพื้นหลังคือเปนแบบทึบที่ไมสามารถมองพื้นหลังได พื้นหลังจะ
เป น สี เดี ย วกั บ ปากกาที่ เลื อ ก หากเราเปลี่ ยนสี ข องปากกาเป น สี ต ามต อ งการแล ว สี ข อบของ
สี่เหลี่ยมและสีพื้นหลังก็จะเปนสีตามที่เราเปลี่ยน

การวาดรูปวงกลมแบบโปรง
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ แลวลากเสนตามขนาดของวงกลมที่
ตองการ ซึ่งวงกลมที่วาดขึ้นจะไมมีพื้นหลังคือเปนแบบโปรงที่สามารถมองพื้นหลังได หากเรา
เปลี่ยนสีของปากกาเปนสีตามตองการแลว สีขอบของวงกลมก็จะเปนสีตามที่เราเปลี่ยน
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การวาดรูปวงกลมแบบทึบ
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ แลวลากเสนตามขนาดของวงกลมที่
ตองการ ซึ่งวงกลมที่วาดขึ้นจะมีพื้นหลังคือเปนแบบทึบที่ไมสามารถมองพื้นหลังได พื้นหลังจะ
เปนสีเดียวกับปากกาที่เลือก หากเราเปลี่ยนสีของปากกาเปนสีตามตองการแลว สีขอบของวงกลม
และสีพื้นหลังก็จะเปนสีตามที่เราเปลี่ยน
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การปรับภาพระยะใกล (SELECTOR TOOL)
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาด เมื่อผูเรียนไดสรางภาพจากเครื่องมือวาด
ภาพตาง ๆ แลว แลวตองการปรับแตงรูปภาพที่วาดเพื่อใหไดภาพตามที่ตองการ หรือแกไขภาพ
แตล ะจุดที่มี ความละเอียดในโปรแกรม สามารถทําไดโดยคลิกเลือ กไอคอนนี้แลวปฏิบั ติตาม
ขั้นตอนคือ
1. คลิกที่ไอคอน
2. ดรากสเมาสคลุมรูปภาพที่ตองการแกไข จะเห็นรูปสี่เหลี่ยมเสนประลอมรอบรูปนั้น

3. คลิกเมาส 1 ครั้ง ภายในรูปสี่เหลี่ยมรูปประ 1 ครั้งจะปรากฏหนาตางระยะใกลให
ผูเรียนปรับภาพที่เปนจุดไดอยางละเอียดโดยที่ผูเรียนสามารถ นําไอคอนยางลบ และ
สี ต า ง ๆ ใน TAB AREA GRAPHICS มาใช ใ นการแก ไ ขภาพได เช น กั น เมื่ อ
ปรับแตงภาพตามตองการไดแลวใหคลิกที่ปุม OK
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การใช LASSO TOOL
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดรูป เมื่อผูเรียนไดสรางภาพจากเครื่องมือ
วาดภาพตาง ๆ แลว แลวตองการปรับแตงรูปภาพที่วาดเพื่อใหไดภาพตามที่ตองการ หรือแกไข
ภาพแตละจุดที่มีความละเอียดในโปรแกรม สามารถทําไดโดยคลิกเลือกไอคอนนี้แลวปฏิบัติตาม
ขั้นตอนคือ
ซึ่งจะเหมือนการใชเครื่องมือ SELECTOR TOOL

นั่นเอง

1. คลิกที่ไอคอน
2. ดรากสเมาสคลุมรูปภาพที่ตองการแกไข จะเห็นรูปสี่เหลี่ยมเสนประลอมรอบรูปนั้น
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3. คลิกเมาส 1 ครั้ง ภายในรูปสี่เหลี่ยมรูปประ 1 ครั้งจะปรากฏหนาตางระยะใกลให
ผูเรียนปรับภาพที่เปนจุดไดอยางละเอียดโดยที่ผูเรียนสามารถ นําไอคอนยางลบ และ สีตาง
ๆ ใน TAB AREA GRAPHICS มาใชในการแกไขภาพไดเชนกัน เมื่อปรับแตงภาพตาม
ตองการไดแลวใหคลิกที่ปุม OK
การใชยางลบ
เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาดภาพ ใชลบรูปทรงหรือเสนที่ไมตองการ
ออกจากหนาจอ วิธีการใชคือคลิกเมาสไอคอนรูปยางลบ จะเห็นวาเมาสเปลี่ยนเปนรูปสี่เหลี่ยมสี
ขาว ใหคลิกเมาสคา งไวบริเวณที่ตองการลบจนกวาจะหมดจากหนาจอ
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การยกเลิกการปฏิบัติตามคําสั่งกอนหนา (UNDO)

เลือกไอคอน
จากแถบเครื่องมือวาด ซึ่งปุมจะใชเมื่อผูเรียนตองยกเลิกการปฏิบัติ
ตามคําสั่งกอนหนาที่ผูเรียนจะลงมือทํา เพื่อยอ นกลับไปเปนคาเดิมกอนหนานี้ เชน ผูเรียนสราง
รูปสี่เหลี่ยมแบบโปรงใส 1 รูป เมื่อคลิกเมาสที่ปุม UNDO 1 ครั้ง รูปสี่เหลี่ยมที่สรางจะหายไป
จากพื้นที่วาดภาพทันที
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ใบงานที่ 9
คําสั่ง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

1.

จากรูปขางตน หมายเลข 55 คือ ลําดับของสี ที่อยูใน

โปรแกรม MicroWorlds Pro
 ถูก
 ผิด
2. ขนาดของเสนปากกาเราสามารถเปลี่ยนไดจาก TAB AREA GRAPHICS
 ถูก
 ผิด
3. วิธีการเปลี่ยนขนาดของปากกาที่เลือก คือ พิมพเลขคาของขนาดลงไป เชนตอ งการ
ขนาดใหญ พิมพเลข 10 ลงไป หรือ ตองการขนาดเล็กพิมพเลข 5 ลงไป
 ถูก
 ผิด
4. ปุมเครื่อ งมือที่ใชวาดเสนตรง คือ
 ถูก
 ผิด

5.

จากรูปขางตน ภาพดาวที่วาดขึ้นนั้นเกิดจากการใชปุมเครื่อ งมือ

 ถูก

 ผิด

6. การวาดเสนที่เปนเสนตรงนั้น เราสามารถใชปุม SHIFT เพื่อชวยใหวาดเสนตรง ไดตรง
ไมเปนรอยหยัก
 ถูก
 ผิด
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7. เมื่อใชปุมเครื่องมือ
 ถูก



วาดรูป จะไดผลลัพธดังนี้
ผิด

8. จากขอที่ 7 หากตองการหมุนรูป ใหมีลักษณะ ดังนี้
ใชปุมคําสั่ง

 ถูก

9.

จะตอง

 ผิด

จากภาพดานบน หากไมตองการใบไม จะตองวาดรูปขึ้นมา
ใหม เนื่องจากไมสามารถลบสวนที่ไมตองการออกได
 ถูก
 ผิด

10. ปุม
มีหนาที่ยกเลิกการปฏิบัติตามคําสั่งที่เพิ่งสั่งไป เพื่อยอนกลับไปเปนคาเดิม
กอนหนานี้
 ถูก
 ผิด
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หนวยการเรียนรูที่ 10

การเขียนโปรแกรมโดยใชตัวแปร


มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด

 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน
2. ง 3.1 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
รับผิดชอบ



สาระสําคัญ

การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงานโดยมีการใชตัวแปร



สาระการเรียนรู

- ความรู
1. การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงานโดยมีการใชตัวแปร
- ทักษะ / กระบวนการ
1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงานโดยมีการ
ใชตัวแปร
2. ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชงานโดยมีการใชตัวแปร
- คุณลักษณะที่พึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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ตัวแปร คือ คาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได ผูเรียนสามารถใชตัวแปรในโปรแกรมไดโดย

ใชชื่อตัวแปรตามหลังชื่อโปรแกรมซึ่งคาของตัวแปรจะตองคั่นดวยเครื่องหมาย : (โคลอน) เสมอ
เชน BOX :A

การใชตัวแปรในโปรแกรมภาษาโลโก
การเขียนโปรแกรมที่มตี ัวแปรคาเดียว
ในการเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปรเพียงคาเดียว จะเปนการวาดรูปที่มีขนาดของดาน
กวาง X ด านยาว เท ากัน โดยผูเรียนสามารถที่ จะใส คาตั วแปรแทนคาของตั วเลขที่ ตอ งการให
เปลี่ยนขนาดของรูปได ดังนี้
TO BOX :A
FORWARD :A
RIGHT 90
FORWARD :A
RIGHT 90
FORWARD :A
RIGHT 90
FORWARD :A
RIGHT 90
END
จากโปรแกรมเมื่อตองการเรียกใชงาน ใหผูเรียนเรียกชื่อ BOX ตามดวยคาตัวแปร ดังนี้
BOX 50
หมายความวา โปรแกรมโลโกจะสรางรูปสี่เหลี่ยมที่ขนาดความกวาง X ความยาว = 50 X
50 มาให นั่นคือถาใสคาของตัวแปรเพียงคาเดียวในโปรแกรม โลโกก็จะสรางรูปที่มีขนาดความ
ยาวของดานเทากันหมดนั่นเอง ดังนี้
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การเขียนโปรแกรมที่มีตัวแปรสองคา
ในการเขียนโปรแกรมที่มีการใชตัวแปรสองคา จะเปนการวาดรูปที่มีขนาดของดานกวาง
X ดานยาว ไมเทากัน โดยผูเรียนสามารถที่จะใสคาตัวแปรแทนคาของตัวเลขที่ตองการใหขนาด
ของรูปเปลี่ยนได ดังนี้
TO BOX :B :C
FORWARD
RIGHT 90
FORWARD
RIGHT 90
FORWARD
RIGHT 90
FORWARD
RIGHT 90
END

:B
:C
:B
:C

จากโปรแกรมเมื่อตองการเรียกใชงาน ใหผูเรียนเรียก BOX ตามดวยคาตัวแปร ดังนี้
BOX 50 20
หมายความวา โปรแกรมโลโกจะสรางรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีขนาดความกวาง = 20 หนวย
ความยาว = 50 ดังนั้นการใสคาตัวแปรสองคา หมายความวา :B คือ คาของความกวาง :C คือ คา
ของความยาวมาให นั่นคือ ถาใสคาของตัวแปรเพียงคาเดียวในโปรแกรมโลโกก็จะสรางรูปที่มี
ขนาดความยาวของดานเทากันหมดนั่นเอง ดังนี้

หมายเหตุ ในการเขียนตัวแปร เครื่องหมายโคลอนตองติดกันกับคาตัวแปรเสมอ เชน :A
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การเขียนเสนโคง และวงกลมโดยใช ARC , CIRCLE โดยใชตัวแปร
ในโปรแกรม MICROWORLDS PRO ไมสามารถใชคําสั่ง ARC ในการเขียนรูปสวนโคง
และ CIRCLE ในการเขียนรูปวงกลมได แตเราสามารถที่จะเขียนเปน PROCEDURE เพื่อสราง
เปนตัวแปรสามารถปรับคาจํานวนหนวยวัดได

การเขียน PROCEDURE CIRCLE
TO CIRCLE :STEP
REPEAT 36 [FD :STEP RT 10]
END
จากนั้นทําการปอนขอมูลลงในศูนยคําสั่ง COMMAND CENTER โดยพิมพในรูปแบบ
ตามตัวอยาง โดยเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนหนวยไดตามตองการ โดยมีตัวอยางของการพิมพคําสั่ง
ดังนี้

CIRCLE จํานวนหนวย

ทดลองพิมพในศูนยคําสั่ง COMMAND CENTER ดังนี้ CIRCLE 10
รูปที่ไดคือ
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การเขียน PROCEDURE ARC
TO ARC :STEP :RADIUS
REPEAT :RADIUS [FD :STEP RT 10]
END
จากนั้นทําการปอนขอมูลลงในศูนยคําสั่ง COMMAND CENTER โดยพิมพในรูปแบบดังนี้

ARC :หนวยวัดตัวแปรที่ 1 :หนวยวัดตัวแปรที่ 2
ทดลองพิมพในศูนยคําสั่ง COMMAND CENTER ดังนี้ ARC 18 10
รูปที่ไดคือ
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ใบงานที่ 10

