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ค าน า 

 แผนการสอนวิชา “ไมโครคอนโทรลเลอร์” รหัสวิชา 30104 – 2104 จดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอน วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร                
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2563 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจดัการเรียน
การสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชัว่โมง เน้ือหาภายในแบ่งออกเป็น 8 หน่วย คือ โครงสร้าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรม
ทดสอบการท างาน  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต  การอินเตอร์รัพต ์การต่อประสาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก ระบบและรูปแบบการส่ือสาร การประยุกต์ใช้งาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทางไฟฟ้า  
 ส าหรับแผนการจดัการเรียนรู้น้ี ผูจ้ดัท าไดทุ้่มเทก าลงักาย ก าลงัใจและเวลาในการศึกษาคน้ควา้ 
ทดลอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูจ้ดัท าขอขอบคุณผูส้ร้างแหล่งความรู้ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ซ่ึงเป็นส่วน 
ส าคญัท่ีท าใหแ้ผนกการจดัการเรียนรู้ รายวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบ 
ร้อย และหากครูผูส้อนท่านท่ีน าไปใช ้พบเห็นขอ้บกพร่องหรือมีขอ้เสนอแนะประการใด ขอไดโ้ปรด
แจง้ผูจ้ดัท าทราบดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

 

               ธีรวฒัน์   ต๊ิบอา้ย 

                  ผูจ้ดัท า 
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สารบัญ 

เร่ือง                               หนา้ 
 
ค าน า              2 
สารบญั             3 
ลกัษณะรายวชิา            4 
โครงการสอน/ก าหนดการสอน          5 
ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา          6 
ตารางวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิาเพื่อน าไปใชใ้นการท าแบบทดสอบ     - 
ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร           - 
ตารางวิเคราะห์หวัขอ้ยอ่ย           7 
หน่วยท่ี 1 ปฐมนิเทศและโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์      15 
หน่วยท่ี 2 ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์        34 
หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบการท างาน     49 
หน่วยท่ี 4 การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต      72 
หน่วยท่ี 5 การอินเตอร์รัพต ์          89 
หน่วยท่ี 6 การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก    100 
หน่วยท่ี 7 ระบบและรูปแบบการส่ือสาร         124 
หน่วยท่ี 8 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทางไฟฟ้า    135 
บรรณานุกรม            158 
ภาคผนวก              
 ก. ส่ือสไลดค์อมพิวเตอร์ หน่วยท่ี 8 รายวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์      160 
 ก. ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์     160
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ลกัษณะรายวชิา 

ช่ือรายวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์   รหสัวชิา  30104 – 2104   (ท-ป-น)  2 – 3 – 3 
ระดบัชั้น  ปวส.   สาขาวชิา/กลุ่มวชิา/แผนกวชิา ช่างไฟฟ้าก าลงั 
หน่วยกิต  3   จ านวนชัว่โมงรวม 90  ชัว่โมง 
ภาคเรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2564 
จุดประสงค์รายวชิา   
 1. เขา้ใจโครงสร้าง ระบบและการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการติดต่อระบบ และตรวจสอบความผดิพลาดของ 
     โปรแกรม 
 3. สามารถประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบไฟฟ้าไดโ้ปรแกรม 
 4. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต ปลอดภยัอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
สมรรถนะรายวชิา    
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง ระบบและการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2. ใชเ้คร่ืองมือเขียนโปรแกรมควบคุมการติดต่อระบบ และตรวจสอบความผดิพลาดของ   
     โปรแกรม 
 3. ประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบไฟฟ้า 
ค าอธิบายรายวชิา     
  ศึกษาและปฎิบติั โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรประกอบการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รีจีสเตอร์ ระบบบสัและการท างาน ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้
เคร่ืองมือเขียนโปรแกรมและโปรแกรมช่วยในการทดสอบ โดยใชชุ้ดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมการติดต่อซีพียกูบัหน่วยความจ า เอาทพ์ุต อินพุต การอินเตอร์รัพต ์การติดต่อ
ไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอกแบบเบ้ืองตน้และผา่นระบบส่ือสาร การประยกุตใ์ชง้านใน
ระบบควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
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โครงการสอน/ก าหนดการสอน 

หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
วชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104 – 2104  จ านวนช่ัวโมง/สัปดาห์ 5 ช่ัวโมง 

รวม 90 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยทฤษฎี 
จ านวน 

ช่ัวโมง 
สัปดาห์ที่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ปฐมนิเทศและโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบการท างาน 
การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 
การอินเตอร์รัพต ์
การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 
ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทางไฟฟ้า 

10 
10 
15 
10 
5 
15 
5 
20 

1-2 
3-4 

5-6-7 
8-9 
10 

11-12-13 
14 

15-16-17-18 
รวม 90 ช่ัวโมง 
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1 โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบการท างาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 การอินเตอร์รัพต ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7 ระบบและรูปแบบการส่ือสาร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทาง

ไฟฟ้า 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์ (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other)  
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่1 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่1 โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
1.1 บอกความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ไดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
1.2 บอกโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ไดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
1.3 อธิบายการท างานของระบบบสัไดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
1.4 อธิบายการท างานของหน่วยความจ าและรีจิสเตอร์ได้

ถูกตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.5 อธิบายวงจรประกอบการท างานของไมโครคอนโทรล - 
เลอร์ไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.6 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัการ
ทดสอบวงจรการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.7 ปฏิบติังานการทดสอบวงจรการท างานของไมโครคอน - 
โทรลเลอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและส าเร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์  (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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 ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่2 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่2 ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
2.1 อธิบายชุดค าสั่งโปรแกรมภาษาเบสิกไดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.2 อธิบายชุดค าสั่งโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.3 อธิบายชุดค าสั่งโปรแกรมภาษาซีไดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2.4 อธิบายการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีควบคุมไมโครคอน - 

โทรลเลอร์ไดถู้กตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.5 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัการ
เขียนรายละเอียดชุดค าสั่งซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.6 ปฏิบติังานการเขียนรายละเอียดชุดค าสั่งซีซีเอสซี -  
คอมไพเลอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์  (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่3 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่3 เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบการท างาน 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
3.1 อธิบายการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีดว้ยโปรแกรมซีซีเอสซี  

คอมไพเลอร์ไดถู้กตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.2 อธิบายการทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส
ไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.3 อธิบายการบนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าไมโคร - 
คอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรมไมโครโปรไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.4 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัการใช้
โปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี และโปรแกรมทดสอบ
การท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.5 ปฏิบติังานการใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี และ
โปรแกรมทดสอบการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์     
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมี
เหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์ (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่4 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่4 การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
4.1 อธิบายความหมายของชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต

เอาตพ์ุตไดถู้กตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.2 อธิบายรูปแบบชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตได้
ถูกตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.3 อธิบายโครงสร้างขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A ไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.4 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบั 
การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต เอาตพ์ุต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.5 ปฏิบติังานการเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุ
และผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์ (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่5 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่5 การอินเตอร์รัพต ์

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
5.1 บอกความหมายการอินเตอร์รัพตไ์ดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5.2 อธิบายหนา้ท่ีของรีจิสเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์รัพต์

ไดถู้กตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.3 อธิบายรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการอินเตอร์ - 
รัพตไ์ดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.4 อธิบายรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งเรียกใชข้อ้ความสั่งตวั
ประมวลผลก่อนการอินเตอร์รัพตไ์ดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.5 อธิบายรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งเรียกใชฟั้งกช์นัการ
อินเตอร์รัพตจ์ากคลงัขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.6 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัการ
อินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5.7 ปฏิบติังานการอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการ
นบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่ง
มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์ (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่6 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่6 การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
6.1 บอกรูปแบบการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบั

อุปกรณ์ภายนอกไดถู้กตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.2 บอกรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการต่อประสานกบั
หน่วยแสดงผลแอลซีดีโมดูลไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.3 บอกรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการต่อประสานกบั
หน่วยแสดงผลแอลซีดีโมดูลไดถู้กตอ้ง  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.4 บอกรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการต่อประสานกบั
เมทริกซ์สวิตชไ์ดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.5 บอกรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการต่อประสานกบั
โมดูลแปลงสัญญาณแอนะลอ็กเป็นดิจิทลัไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.6 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัการต่อ
ประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.7 ปฏิบติังานการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบั
อุปกรณ์ภายนอกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและส าเร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์  (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่7 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่7 ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
7.1 บอกความหมายของระบบการส่ือสารไดถู้กตอ้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7.2 อธิบายรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งติดต่อส่ือสารกบัพอร์ต

อนุกรมไดถู้กตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.3 อธิบายรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งติดต่อส่ือสารกบัอุปกรณ์
แบบ I2C บสัไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.4 อธิบายรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการต่อประสาน
กบัเมทริกซ์สวิตช ์ไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.5 อธิบายรูปแบบการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการส่ือสารกบั
อุปกรณ์แบบ 1 สายไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.6 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัการ 
ส่ือสารระบบบสั 1 สาย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.7 ปฏิบติังานการส่ือสารระบบบสั 1 สายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์ (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 

หน่วยที ่8 
ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์     รหสัวชิา   30104 – 2104         ท-ป-น (2-3-3) 
เวลาเรียนทฤษฎี 2 ปฏิบติั 3 ชัว่โมง/สัปดาห์  หน่วยกิต  3 หน่วยกิต  รวม 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
 
หัวข้อหลกั หน่วยที ่8 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทางไฟฟ้า 

หน่วยที่ หัวข้อหลกั 
แหล่งข้อมูล 

A B C D E 
8.1 อธิบายการออกแบบระบบต่อประสานไมโครคอนโทรล - 

เลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอกไดถู้กตอ้ง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.2 อธิบายการพฒันาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.3 ค านวณหาค่าต่างๆ เพื่อใชต่้อประสานไมโครคอนโทรล 
เลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอกไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.4 อธิบายการประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าไดถู้กตอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.5 เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบัการ
ประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทางไฟฟ้า 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8.6 ปฏิบติังานการประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมทางไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
แหล่งข้อมูล (Sources) 
 A : หลกัสูตรรายวชิา (Course Description) 
 B : ต าราและเอกสาร (Literatures) 
 C : ประสบการณ์  (Experts) 
 D : ผูเ้ช่ียวชาญ (Experts) 
 E : อ่ืนๆ (Other) 
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 แผนแผนการการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้   หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1 
ช่ือหน่วย  การปฐมนิเทศก่อนการเรียนการสอน       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การปฐมนิเทศก่อนการเรียนการสอน       จ านวนช่ัวโมงสอน  1  ช่ัวโมง 
1.  สาระส าคัญ 
  การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังแรกท่ีเขา้เรียน  เพื่อใหค้รูผูส้อนและนกัศึกษา
ไดท้  าความรู้จกักนั ครูไดช้ี้แจงหลกัสูตร จุดประสงคก์ารเรียนรู้  แนวทางการเรียนใหน้กัศึกษาได้
ทราบ และไดร่้วมกนัวางแผนการจดักิจกรรม  รวมทั้งขอ้ตกลงร่วมกนัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิจกรรม การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล  ช่วยให้นกัศึกษาเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพในการ
เรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2.   สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (Competency)  
         เพื่อใหมี้ความเขา้ใจ การจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ 
       2.1   ด้านความรู้ (Solid knowledge) 
     2.1.1 รู้และเขา้ใจเน้ือหาหลกัสูตรจากค าอธิบายรายวชิา 
    2.1.2  รู้และเขา้ใจกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 
  2.2   ด้านทกัษะการปฏิบัติ (Solid practical) 
    2.2.1  มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารวดัผล 
    2.2.2 มีทกัษะการจดัเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการเรียนรู้ 
    2.2.3 มีทกัษะและใชง้านเอกสารประกอบการเรียนและใบงาน 
    2.2.4  สามารถสรุปและอภิปรายผลโดยใชแ้ผนท่ีความคิดได ้
  2.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
    2.3.1 มีความรับผดิชอบ  
    2.3.2 มีความขยนัหมัน่เพียร 
    2.3.3 มีความซ่ือสัตย ์  
    2.3.4 มีระเบียบวนิยั 
    2.3.5 มีความประหยดั  
 

3.  เนือ้หาสาระ 
  3.1  จุดประสงคร์ายวชิา  
  3.2  สมรรถนะรายวชิา 
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  3.3  ค าอธิบายรายวชิา 
  3.4  หน่วยการเรียนรู้ 
  3.5  การประเมินผล 
 

4.  การบูรณาการ 
   4.1  การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
  4.2  การใชภ้าษาองักฤษ ศพัทเ์ทคนิคทางดา้นไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
  4.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
 

5.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
  5.1  ครูสนทนากบันกัศึกษาเก่ียวกบัวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์ ดว้ยการตั้งค  าถามเก่ียวกบั
ไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์  
  5.2  นกัศึกษา ศึกษาใบความรู้ล าดบัท่ี 1 เร่ือง การปฐมนิเทศ 
   5.3  ครูช้ีแจงค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะท่ีพึงประสงค์    แนวทางในการจดัการเรียนการ
สอน หลกัเกณฑ์และวิธีการวดัผลประเมินผล แบบประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัท่ีก าหนด 
  5.4  ครูใหน้กัศึกษา แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
   5.5  นกัศึกษากรอกแบบวิเคราะห์ผูเ้รียน เพื่อใชป้ระกอบในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
  5.6  ครูวิเคราะห์ขอ้มูลนักศึกษาเป็นรายบุคคลและแยกนักศึกษาเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อจดักลุ่มนักศึกษาให้เหมาะสมและช่วยเหลือกนัในการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ 
  5.7  ครูมอบตน้ฉบบัเอกสารประกอบการเรียนและใบงาน เพื่อให้ตวัแทนนกัศึกษาน าไป
ส าเนาและเตรียมศึกษาในคร้ังต่อต่อไป 
 

6.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
       6.1  ส่ือและอุปกรณ์  
          6.1.1  ใบความรู้ เร่ือง การปฐมนิเทศ 
  6.2  แหล่งการเรียนรู้   
          6.2.1   จากเอกสารอา้งอิงดงัน้ี 
         ประจิน พลงัสันติกุล. PIC Works. กรุงเทพฯ: บริษทั แอพซอฟตเ์ทค จ ากดั.  
             ม.ป.ป. 
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         ประจิน พลงัสันติกุล. 2551. PIC C Programming with CCS C Complier. 
                                               กรุงเทพฯ: บริษทั แอพซอฟตเ์ทค จ ากดั. ม.ป.ป. 
         สมบูรณ์ เนียมกล ่า.  เรียนรู้และประยุกต์ใช้งาน PIC Microcontroller.  
            กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดกัส์, 2549.  

        I. John. PIC Microcontroller Project book. New York: McGraw Hill, 2004 
        -   , PIC16F87X DATA SHEET, Microchip Technology Inc., 2001 

        -   , PIC18FXX2 DATA SHEET, Microchip Technology Inc., 2001 
   6.2.2 หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  

          6.2.3 การสืบคน้ขอ้มูลจาก Internet เวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

7.  การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินคุณธรรม จริยธรรม  แบบประเมินคุณธรรม  
 จริยธรรม 

ไดค้ะแนนจากแบบประเมิน  
คุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน 
จากคะแนนเตม็  20  คะแนน 

 

8.  กจิกรรมเสนอแนะ 
  8.1  นกัศึกษา ศึกษาเพิ่มเติมจากป้ายนิเทศ 
  8.2  เพิ่มเติมกิจกรรมวิเคราะห์นกัเรียน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันานกัเรียน 
 

9.  จุดประสงค์รายวชิา 
 1. เขา้ใจโครงสร้าง ระบบและการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการติดต่อระบบ และตรวจสอบความผดิพลาดของโปรแกรม 
 3. สามารถประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบไฟฟ้าไดโ้ปรแกรม 
 4. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต ปลอดภยัอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

10.  สมรรถนะรายวชิา  
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง ระบบและการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2. ใชเ้คร่ืองมือเขียนโปรแกรมควบคุมการติดต่อระบบ และตรวจสอบความผดิพลาดของ
โปรแกรม 
 3. ประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบไฟฟ้า 
 

 



18 

11.  ค าอธิบายรายวชิา 
           ศึกษาและปฎิบติั โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรประกอบการท างานของไมโครคอน 
โทรลเลอร์ รีจีสเตอร์ ระบบบสัและการท างาน ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้เคร่ืองมือเขียน 
โปรแกรมและโปรแกรมช่วยในการทดสอบ โดยใชชุ้ดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการติดต่อ
ซีพียูกับหน่วยความจ า เอาท์พุต อินพุต การอินเตอร์รัพต์ การติดต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ 
ภายนอกแบบเบ้ืองตน้และผา่นระบบส่ือสาร การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 
 

12.  หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยที่ สอนคร้ังที่ ช่ือหน่วย/ช่ือเร่ือง จ านวนช่ัวโมง 

   ท ป รวม 
1 1-2 การปฐมนิเทศและโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์  4 6 10 
2 3-4 ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ 4 6 10 
3 5-6-7 เคร่ืองมือเขียนโปรแกรมและทดสอบการท างาน 6 9 15 
4 8-9 การเขียนค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตและเอาตพ์ุต 4 6 10 
5 10 การอินเตอร์รัพต ์ 2 3 5 
6 11-13 การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 6 9 15 
7 14 ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 2 3 5 
8 15-18 การประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมทางไฟฟ้า 8 12 20 

รวม 36 63 90 
 

13.  วธีิด าเนินการสอน 
 1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 2. บรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบติั 
 3. คน้ควา้ขอ้มูลจากเทคโนโลยสีารสนเทศ (ศูนยบ์ริการ Internet) 
 

14.  การประเมินผล 
 1.  ดา้นความรู้       30 % ประกอบดว้ย 
  1.1 ประเมินตามสภาพจริงจากแบบประเมิน 
  1.2 ประเมินสรุปผลการเรียนรู้ 
 2.  ดา้นทกัษะการปฏิบติั   50 % ประกอบดว้ย 
  2.1 ประเมินตามสภาพจริงจากแบบประเมิน  
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  2.2 งานบริการนอกห้องเรียน 
 3.  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม   20 % ประกอบดว้ย  
  ประเมินตามสภาพจริงจากแบบประเมิน 
 

15.  การตัดสินผลการเรียน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
80 - 100 4 
75 - 79 3.5 
70 - 74 3 
65 - 69 2.5 
60 - 64 2 
55 - 59 1.5 
50 - 54 1 
0  -  49 0 
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แบบวเิคราะห์ผู้เรียน  ระดับช้ัน/กลุ่ม ปวส.........../............... 
1. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ – นามสกุล……………………………………..ช่ือเล่น…………………..อาย…ุ……..ปี 
เกิดวนัท่ี…....เดือน……………....พ.ศ. ………..เช้ือชาติ…………สัญชาติ………..ศาสนา……….. 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี………ถนน……………………หมู่ท่ี…………..ต าบล……………………. 
อ าเภอ………………...จงัหวดั……………….รหสัไปรษณีย…์…………..โทรศพัท…์…………… 
ปัจจุบนัพกัอยูก่บั           บิดาและมารดา       บิดา     มารดา        อ่ืนๆระบุ………………..…. 
ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ………………นาที    โดยพาหนะ………………………………… 
 นกัเรียนไดรั้บค่าใชจ่้ายจาก…………………เป็นเงิน………….บาท/วนั 
เพื่อนในโรงเรียนท่ีสนิท/ บา้นใกลเ้คียง ช่ือ – สกุล………………เป็นนกัเรียนชั้น……หอ้ง……… 
2. ข้อมูลครอบครัว 
ช่ือ  บิดา………………………. มารดา……………………………ผูป้กครอง………………….. 
อาชีพ   บิดา…………………….มารดา…………………………...ผูป้กครอง………………...… 
รายไดข้องครอบครัวประมาณ…………………….บาท/เดือน 
ปัจจุบนับิดา มารดาของนกัเรียน        อยูด่ว้ยกนั        หยา่ร้าง   แยกกนัอยู ่
                                          บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม 
3. ข้อมูลความสามารถ 
ผลการเรียนเฉลี่ย……………. 
วชิาท่ีชอบเรียน 1)…………………………2)…………………………3)…………….…………. 
วชิาท่ีไมถ่นดั  1)…………………………2)…………………………3)…………….…………. 
ความสามารถพิเศษ     1)…………………………… 2)…………………….……………… 
ผลงานดีเด่น/ภาคภูมิใจ    1)……………………………  2)…………………….……………… 
4. ข้อมูลด้านสุขภาพ 
หมู่โลหิต…………….มีต าหนิท่ีเห็นชดัเจน……………………………….สีผวิ…………………… 
โรคประจ าตวั       ไม่มี      มี    คือ………………วธีิแกไ้ขเม่ือเกิดอาการ……………………… 
5. ข้อมูลการศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 
สาขาวชิาท่ีนกัเรียนสนใจ  1)………………………………. 2)…………………………… 
อาชีพท่ีนกัเรียนคาดหวงั    1)……………………………..… 2)…………………………… 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้   หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1-2 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์16F877A  จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 
 
1.  สาระส าคัญ 

   ไมโครคอนโทรลเลอร์ (microcontroller) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้กบัระบบควบคุม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมหรือควบคุมการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  สามารถ
เปล่ียนแปลงล าดบัขั้นการท างานไดด้ว้ยการเปล่ียนแปลงขอ้ความสั่งภายในหน่วยความจ า ใชค้วบคุม
การท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน
สูงข้ึน มีโครงสร้างหลัก 5 หน่วย คือ หน่วยประเมินผลกลาง หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยส าหรับต่อ
ประสานกบัอุปกรณ์ภายนอก วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา หน่วยบริการ การอินเตอร์รัพต ์ 

2. สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (Competency)  
   มีรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์  
   2.1  ด้านความรู้ (Solid knowledge) 
     2.1.1 รู้และเขา้ใจความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.1.2 รู้และเขา้ใจโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.1.3 รู้และเขา้ใจโครงสร้างของระบบบสั 
     2.1.4  รู้และเขา้ใจการท างานของรีจิสเตอร์  
     2.1.5  ออกแบบวงจรประกอบการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์  
   2.2  ด้านทกัษะการปฏิบัติ (Solid practical) 
     2.2.1   อธิบายความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.2.2   เขียนรายการโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์  
     2.2.3   เขียนรายการโครงสร้างของระบบบสั 
     2.2.4  อธิบายขั้นตอนการท างานของรีจิสเตอร์ 
     2.2.5   ติดตั้งวงจรประกอบการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์   
   2.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
     2.3.1  มีความรับผดิชอบ  2.3.4  มีระเบียบวนิยั    
     2.3.2  มีความขยนัหมัน่เพียร 2.3.5 มีความประหยดั  
     2.3.3  มีความซ่ือสัตย ์
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3.  เนือ้หาสาระ 
   3.1  ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   3.2  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์    
   3.3  ระบบบสัและการท างาน 
   3.4  หน่วยความจ าและรีจิสเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 
   3.5  วงจรประกอบการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์  
4.  กระบวนการเรียนรู้ 
   4.1  กระบวนการกลุ่ม 
   4.2  การบรรยาย 
   4.3  การสาธิต 
   4.4  กระบวนการปฏิบติั 
5.  การบูรณาการ 
    5.1  การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.2  การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
   5.4  สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
   สอนคร้ังที ่1 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
   6.1  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์เร่ืองโครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A   
   6.2  นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 เร่ือง โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A    
   6.3  ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักศึกษาสังเกตส่ือของจริง พร้อมทั้ งซักถามนักศึกษา
เก่ียวกบัโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A     
   6.4  นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการสอน หน่วยท่ี 1 เร่ือง 
โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ร่วมกนัอภิปรายแลว้สรุปดงัน้ี   
     กลุ่มท่ี 1  ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     กลุ่มท่ี  2  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A   
     กลุ่มท่ี  3  ระบบบสัและการท างาน 
     กลุ่มท่ี  4  หน่วยความจ าและรีจิสเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A  
     กลุ่มท่ี  5  วงจรประกอบการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์  
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   6.5  นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายเร่ือง โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A หนา้ชั้นเรียน 
   6.6  ครูและนักศึกษาร่วมกนัสรุปองค์ความรู้เร่ือง โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A นกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
   6.7  ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัท่ี 1  
   สอนคร้ังที ่2 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
       6.8  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
   6.9  ครูน าเขา้สู่บทเรียน สอนเน้ือหาในบทเรียน และสาธิตวิธีการต่อวงจรประกอบการ
ท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   6.10  นกัศึกษาแต่ละกลุ่มแยกปฏิบติังานใบงานท่ี 1 การต่ออุปกรณ์ประกอบวงจรการท างาน
ของไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยครูแนะน าเทคนิควิธีการต่ออุปกรณ์ประกอบวงจรการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพิ่มเติม 
   6.11 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติังานใบงานท่ี 1 
   6.2  นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 เร่ือง โครงสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A 
    6.10  ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานท่ี 1 
   6.11  ครูประเมินผลพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม  
7.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
        7.1  ส่ือและอุปกรณ์  
          7.1.1 ใบความรู้ เร่ือง โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A  
   7.2  แหล่งการเรียนรู้   
          7.2.1  จากเอกสารอา้งอิงดงัน้ี 
         ประจิน พลงัสันติกุล. PIC Works. กรุงเทพฯ: บริษทั แอพซอฟตเ์ทค จ ากดั.  
                              ม.ป.ป. 
          ประจิน พลงัสันติกุล. PIC C Programming with CCS C Complier. กรุงเทพฯ:  
                               บริษทั แอพซอฟตเ์ทค จ ากดั. ม.ป.ป.  
          สมบูรณ์ เนียมกล ่า.  เรียนรู้และประยกุตใ์ชง้าน PIC Microcontroller. กรุงเทพฯ:  

                                                เอดิสันเพรสโปรดกัส์, 2549.  
         I. John. PIC Microcontroller Project book. New York: McGraw Hill, 2004 
         -                   , PIC16F87X DATA SHEET, Microchip Technology Inc., 2004 
         -                   , PIC18FXX2 DATA SHEET, Microchip Technology Inc., 2004 
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     7.2.2  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
     7.2.3  การสืบคน้ขอ้มูลจาก Internet เวบ็ไซดต่์าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

1 ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

2 ประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
 
 
3 ประเมินผลงานจากใบงาน 

 
 

4 ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

1 แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน 

2 แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

 
3 แบบประเมินผลงาน 

 
 

4 แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ท าแบบทดสอบผ่าน 5 ข้อ จาก 10 
ขอ้ 

2. ได้คะแนนจากแบบประเมินการ
ป ฏิบั ติ งานก ลุ่ม  8 คะแนนจาก
คะแนน 15 คะแนน 

3. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินผลงาน 
8 จากคะแนนเตม็ 15 คะแนน 

4. ไ ด้ ค ะ แ น น จ าก ก า รป ร ะ เมิ น    
คุณธรรม จริยธรรม  5  คะแนนจาก
คะแนน  10  คะแนน 

 
9.  กจิกรรมเสนอแนะ 
 9.1 นกัศึกษา ฝึกเพิ่มเติมจากของจริง 
 9.2 นกัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
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 เเฉฉลยลยแบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรีก่อนเรียนและยนและหลัหลังงเรียน  เรียน    หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1-2 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ 16F877A จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 
 

ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 จ ก 
2 ก ข 
3 ข ง 
4 ง ค 
5 ค จ 
6 ก ข 
7 ง ก 
8 ค ง 
9 จ ค 

10 ข จ 
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 เฉลยแบบฝึเฉลยแบบฝึกหดักหดั   หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1-2 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A  จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 
 
1.  จงบอกความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ (1 คะแนน) 
        ตอบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชก้บัระบบควบคุมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมหรือควบคุมการท างานของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สามารถเปล่ียนแปลง
ล าดบัขั้นการท างานไดด้ว้ยการเปล่ียนแปลงขอ้ความสั่งภายในหน่วยความจ า ใชค้วบคุมการท างาน
ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน 
2.  อธิบายส่วนประกอบและหนา้ท่ีโครงสร้างหลกัของไมโครคอนโทรลเลอร์ (3 คะแนน) 
        ตอบ   2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) คือ ท าหนา้ท่ีค านวณทาง
คณิตศาสตร์หรือการตดัสินใจแบบมีเง่ือนไข  
              2.2 หน่วยเก็บขอ้มูล (Memory Unit) ท  าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล แบ่งได ้2 แบบคือ เก็บขอ้มูล
แบบชัว่คราว และแบบก่ึงถาวรหรืออีพรอม  
               2.3 หน่วยเช่ือมต่อสัญญาณทางไฟฟ้า (Interface Unit)  ท าหนา้ท่ีติดต่อสัญญาณระหวา่ง
อุปกรณ์ภายนอกกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
                2.4 วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา (Oscillator Circuit) ท าหนา้ท่ีก าเนิดสัญญาณนาฬิกา
ดว้ยวงจรออสซิลเลเตอร์  
                       2.5 หน่วยบริการอินเตอร์รัพตส์ัญญาณ (Interrupt Unit) ท าหนา้ท่ีจดัล าดบัความส าคญั
ในการท างาน 
3.  อธิบายโครงสร้างของสถาปัตยกรรมแบบฮาร์วาร์ด (2 คะแนน) 
       ตอบ  สถาปัตยกรรมแบบฮาร์วาร์ดมีการแยกหน่วยความจ าโปรแกรม กบัหน่วยความจ าขอ้มูล 
ออกจากกนั และมีบสัส าหรับติดต่อแยกกนัดว้ย โดยหน่วยประมวลผลกลางภายในของไมโครคอน - 
โทรลเลอร์จะติดต่อกบัหน่วยความจ าโปรแกรมดว้ยบสัแอดเดรส 13 บิต และบสัขอ้มูลหน่วยความจ า
โปรแกรม 14 บิต ในขณะท่ีบสัส าหรับติดต่อกบัหน่วยความจ าขอ้มูลและรีจิสเตอร์ภายในเป็นแบบ 8 
บิตทั้งบสัแอดเดรสและบสัขอ้มูล 
4.  อธิบายการท างานของระบบบสัแบบวนัไวร์ (1 คะแนน) 
       ตอบ  ระบบบสัแบบวนัไวร์  เป็นระบบท่ีสายสัญญาณเป็นแบบสองทิศทาง แต่ขอ้มูลส่งได้
ทิศทางเดียวภายในช่วงเวลาหน่ึง ๆ 
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5.  จงบอกรายละเอียดการออกแบบวงจรการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A (3 
คะแนน)   
        ตอบ  5.1 วงจรคริสตอลออสซิลเลเตอร์ ตอ้งออกแบบใหค้ริสตอล คาปาซิเตอร์ C1 และ C2 อยู่
รวมกนัและใกลก้บัขา OSC1 และ OSC2 มากท่ีสุด ตวัถงัคริสตอลท่ีเป็นโลหะตอ้งต่อกบักราวด์ 
               5.2 วงจรรีเซตที่ขา MCLR  ใชต้วัตา้นทานค่า 4.7 กิโลโอห์ม เซรามิกคาปาซิเตอร์ค่า 
0.1 ไมโครฟารัด ท่ีแรงดนั 16 โวลต์ ท าหน้าท่ีเป็นตวัหน่วงเวลาด้วยค่าอาร์ซีไทม์คอนสเต็นท์ (RC 
Time Constant) เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัอุปกรณ์ต่อพว่งในการเร่ิมตน้ท างาน 
                       5.3  ขา RA4/T0CKI/C1OUT เป็นขาอินพุตเอาต์พุต (I/O) แบบโอเพนเดรน (Open 
Drain) ตอ้งต่อตวัตา้นทานค่า 1 กิโลโอห์ม อนุกรมกบัโหลดและแหล่งจ่ายไฟ เพื่อป้องกนัความเสียหาย 
                       5.4  ขา RB6 และ RB7 เป็นขาท่ีท าหน้าท่ี 2 อย่าง คือเป็นขาอินพุตเอาต์พุตและใช้เป็น
ขาโปรแกรมซีพีย ูถา้เป็นบอร์ดท่ีมีวงจรโปรแกรมซีพียใูนตวั จะตอ้งมีสวติช์สับเปล่ียนหนา้ท่ี 
                       5.5  ขา RB3 ท  าหนา้ท่ี 2 อยา่งคือเป็นขาอินพุตเอาตพ์ุตและเป็นขาก าหนดการโปรแกรม
ซีพียูด้วยวิธีการโลโวลต์เตจโปรแกรมม่ิง (Low Voltage Programming) ถ้าไม่ใช้งานต้องต่อตัว
ตา้นทานพลูอปั เพื่อไม่ใหเ้กิดสถานะดงักล่าวข้ึนระหวา่งการใชง้านและการโปรแกรมซีพีย ู
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MCLR

PIC16F877A

10 kW
VDD

VSS

5 V

0.1 pF

C1

C2

 เฉลยใบงานท่ี เฉลยใบงานท่ี 11  หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1-2 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การทดสอบวงจรการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

 
1.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
  ตารางที ่ 1.1  บนัทึกผลการทดลองค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดต่างๆ   

ต าแหน่งการวดัด้วยดีซีโวลต์มิเตอร์  ค่าแรงดันไฟฟ้า 

ขั้ว C3 เทียบกบักราวด์               5                      โวลต ์
ความตา้นทาน R1 กบัขั้วแอโนดของแอลอีดี               3.76                โวลต ์
ขั้วแอโนดของแอลอีดีเทียบกบักราวด์               2.01                โวลต ์
ขั้วสวติช์ S1 เทียบกบักราวด์               3.76                 โวลต ์
ขณะกดสวติช์ S1 เทียบกบักราวด์                 0                    โวลต ์
ขา 11 ของไมโครคอนโทรลเลอร์เทียบกบักราวด์                5                    โวลต ์
ขา 12 ของไมโครคอนโทรลเลอร์เทียบกบักราวด์                 0                    โวลต ์
ขา 31 ของไมโครคอนโทรลเลอร์เทียบกบักราวด์                 0                   โวลต ์
ขา 32 ของไมโครคอนโทรลเลอร์เทียบกบักราวด์                 5                   โวลต ์

 

1.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
       1.5.1 จงเขียนวงจรประกอบการท างานใหไ้มโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ท างานได ้
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      1.5.2  จงบอกหนา้ท่ีของขาไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ท่ีก าหนดใหด้งัน้ี 
       ตอบ  ขาท่ี 1 ขา  ท าหนา้ท่ี ขาสัญญาณส าหรับรีเซต จะท างานท่ีตรรกะ 0 และ 
ขาสัญญาณรับแรงดนัโปรแกรม  
                           ขาท่ี 2 ขาพอร์ต RA0 ท างานแบบดิจิทลั 
                           ขาท่ี 11,32  ขาต่อแรงดนัไฟฟ้าใชไ้ดต้ั้งแต่ +2 ถึง +5.5 โวลต ์    
                           ขาท่ี 13 ขาสัญญาณส าหรับต่อคริสตอล รั บสัญญาณนาฬิกา     
                           ขาท่ี 33 ขาพอร์ต RB0 และ อินพุตรับสัญญาณอินเตอร์รัพตจ์ากภายนอก      
      1.5.3  จงบอกโหมดสัญญาณนาฬิกาในวงจรประกอบการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A  
                 ตอบ  โหมด HS ใชก้บัคริสตอลหรือเซรามิกเรโซเนเตอร์พลงังานต ่าความถ่ี 4  เมกกะ
เฮิรตซ์ ถึง 20 เมกกะเฮิรตซ์       

1.6  สรุปผลการทดลอง 
         แนวทางการสรุป 
               การทดสอบวงจรการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A  มีขั้นตอนดงัน้ี  
    1. ศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 
    2. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหค้รบ  
    3. วางอุปกรณ์และต่อวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A บนโปรโตบ้อร์ด 
    4. ปฏิบติังานตามขั้นตอนโดยใชม้ลัติมิเตอร์ตั้งยา่นวดัดีซีโวลตว์ดัทดสอบค่าแรงดนั  
ณ จุดต่าง ๆ ท่ีก าหนดตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 
    5. บนัทึกผลของการศึกษาแรงดนัไฟฟ้าท่ีจุดต่าง ๆ ลงในตารางบนัทึกผลการปฏิบติังาน 
ท่ี 1.4 
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  แบบประเมินผลใบงานที่ 1 หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1-2 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การทดสอบวงจรการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนที่
ได้ 

หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การจดัวางอุปกรณ์ประกอบวงจร 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การต่อวงจรประกอบการท างาน                   5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การทดสอบวดัค่าต่างๆ ดว้ยมลัติมิเตอร์ 6 ความถกูตอ้ง  ตรวจ 
 2.5 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.4 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 การบนัทึกผลการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.3 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1-2 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การทดสอบวงจรการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

 วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึบันทกึหลงัหลงัสอนสอน    หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 1 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 

ผลการใช้แผนการสอน 
1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนการสอนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. เรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. เรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามสาระการเรียนรู้และตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัพื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ และโครงสร้างของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 
ผลการสอนของครู 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 นกัศึกษายงัไม่มีความรู้พื้นฐานทางดา้นไมโครโปรเซสเซอร์ และสถาปัตยกรรมของไมโคร 
คอนโทรลเลอร์มาก่อน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งจะยาก ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจค่อนขา้งนาน 
ท าใหน้กัศึกษาชอบน าโทรศพัทมื์อถือมาเล่นในเวลาเรียน 

 
 

ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึบันทกึหลงัหลงัสอสอนน    หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 2 
ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 

ผลการใช้แผนการสอน 
4. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไว ้
5. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
6. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนการสอนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
4. เรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
5. เรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามสาระการเรียนรู้และตามหลกัสูตร 
6. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 

ผลการสอนของครู 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
     นกัศึกษายงัไม่มีพื้นฐานทางดา้นไมโครโปรเซสเซอร์ และโครงสร้างของไมโครคอน 
โทรลเลอร์มาก่อน ท าใหใ้ชเ้วลาในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาค่อนขา้งนาน และนกัศึกษาชอบ 
น าโทรศพัทม์าเล่นในชัว่โมง เรียน 

 
 

ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้   หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 3-4 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ 16F877A  จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 

1.  สาระส าคญั 
  การพฒันาชุดค าสั่งเพื่อใชใ้นการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น มีขอ้แตกต่างจากการพฒันา
ชุดค าสั่งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพราะเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอุปกรณ์การต่อ
ประสานมีมาตรฐานแน่นอน แต่การพฒันาชุดค าสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น ผูใ้ช้จะตอ้ง
ออกแบบวงจรต่อประสานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานเอง มีรูปแบบและเง่ือนไขในการเขียนเฉพาะ 
รูปแบบและเง่ือนไขข้ึนอยูก่บัโปรแกรมภาษาท่ีใชเ้ขียนชุดค าสั่ง ในปัจจุบนัมีให้เลือกหลายภาษาตาม
ความความถนดัของผูใ้ช้ ประกอบดว้ยโปรแกรมบรรณาธิกรณ์ใช้เขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมแปล
ชุดค าสั่งเป็นภาษาเคร่ือง อาจจะเป็นคอมไพเลอร์หรืออินเทอร์พรีเตอร์ข้ึนอยูก่บัภาษาท่ีน ามาใช้เขียน
ชุดค าสั่ง โปรแกรมภาษาท่ีนกัเขียนโปรแกรมนิยมใช ้เช่น  
  ภาษาเบสิก (BASIC) ชุดค าสั่งมีลกัษณะเป็นบรรทดัค าสั่ง ใชบ้รรณาธิกรณ์เขียนชุดค าสั่งไฟล์ท่ี
ไดมี้ส่วนขยายเป็น “.bas” อินเทอร์พรีเตอร์แปลเป็นภาษาเคร่ืองไดไ้ฟลมี์ส่วนขยายเป็น “.hex” บนัทึก
ลงหน่วยความจ าไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง การประมวลผลชุดค าสั่งดว้ย
ภาษาเบสิกกระท าการช้า เน่ืองจากอินเทอร์พรีเตอร์จะแปลชุดค าสั่งคร้ังละบรรทดั ให้ตวัประเมินผล
กลางกระท าการตามชุดค าสั่งนั้น เม่ือท าเสร็จแลว้จึงกลบัมาแปลชุดค าสั่งล าดบัถดัไป 
  ภาษาแอสเซมบลี ชุดค าสั่งมีลักษณะเป็นบรรทัดค าสั่ง ใช้นีโมนิกส์ร่วมกับชุดค าสั่งเทียม 
ก าหนดต าแหน่งในการจองพื้นท่ีหน่วยความจ า บอกจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของชุดค าสั่ง โดยใช้
บรรณาธิกรณ์ในการเขียนชุดค าสั่ งไฟล์ท่ีได้มีส่วนขยายเป็น  “.asm” แอสเซมเบลอร์แปลเป็น
ภาษาเคร่ืองไฟล์ท่ีได้มีส่วนขยายเป็น “.hex” บันทึกลงหน่วยความจ าไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วย
โปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง  
  ภาษาซี ในเอกสารประกอบการสอนน้ีใช้โปรแกรมซีซีเอสซีคอมไพเลอร์ ซ่ึงเป็นโปรแกรม
ภาษาท่ีรวมบรรณาธิกรณ์และคอมไพเลอร์อยู่ด้วยกนั ภาษาซีเป็นภาษาท่ีมีโครงสร้าง ประมวลผล
ค าสั่งเป็นฟังก์ชนั การประมวลผลค าสั่งเร่ิมตน้จากเคร่ืองหมายวงเล็บปีกกาเปิด “{” ชุดค าสั่งเรียงจาก
บรรทดัดา้นบนลงล่างตามล าดบัและจบท่ีวงเล็บปีกกาปิด “}” ชุดค าสั่งประกอบดว้ยฟังก์ชัน่ยอ่ยเดียว
หรือหลายฟังก์ชั่นก็ได้ โครงสร้างชุดค าสั่งท่ีส าคญัประกอบด้วยค าสั่งประมวลผลก่อน ใช้ในการ
จดัเตรียมขอ้มูลส าคญัส าหรับการประมวลผล ใช้เคร่ืองหมาย “#” น าหน้าและเขียนไวต้อนตน้ของ
ชุดค าสั่งเสมอ ตามดว้ยฟังก์ชนัจากคลงัซ่ึงเป็นฟังก์ชนัส าเร็จรูปใช้ต่อประสานกบัอุปกรณ์ภายนอก
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ต่างๆ วิธีการเรียกใช้ให้เขียนขอ้ความสั่งตวัประมวลผลก่อน #include ไวต้อนตน้ของค าสั่งและตาม
ดว้ยชุดค าสั่ง  ฟังกช์ัน่ท่ีขาดไม่ไดคื้อฟังกช์ัน่เมน การเขียนชุดค าสั่งใชง้านทุกคร้ังจะตอ้งมีฟังกช์ัน่เมน
เสมอ ท าหน้าท่ีในการเรียกใช้ฟังก์ชัน่ต่างๆ และองค์ประกอบสุดทา้ยของชุดค าสั่งคือฟังก์ชัน่ย่อยท่ี
ผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
   1. รู้และเขา้ใจโครงสร้างภาษาเบสิก  
   2.  รู้และเขา้ใจโครงสร้างภาษาแอสเซมบลี 
   3.  รู้และเขา้ใจโครงสร้างภาษาซี  
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   1.  อธิบายโครงสร้างภาษาเบสิกได ้ 
   2.  อธิบายโครงสร้างภาษาแอสเซมบลีได ้
   3.  เขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมการใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877Aได ้ 
3. เนือ้หาสาระ 
 1. ชุดค าสั่งโปแกรมภาษาเบสิก 
 2. ชุดค าสั่งโปแกรมภาษาแอสเซมบลี   
 3. ชุดค าสั่งโปแกรมภาษาซี 
4. กระบวนการเรียนรู้ 
 1. กระบวนการกลุ่ม 
 2. การบรรยาย 
 5. การบูรณาการ 
  1. การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
 2. การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
 3. การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
 4. สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 6. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 สอนคร้ังที ่3 (จ านวน 5 ช่ัวโมง ) 
 1.  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงคห์น่วยท่ี 2 เร่ือง ชุดค าสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2.  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 2 เร่ือง ชุดค าสั่งควบคุมไมโครคอนโทรล 
เลอร์    
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     3.  ครูใชค้  าถามน ากบันกัศึกษาเก่ียวกบัชุดค าสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์    
 4.  ครูใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยท่ี 2 เร่ือง ชุดค าสั่ง
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกนัอภิปรายแลว้สรุป ดงัน้ี     
    กลุ่มท่ี  1  ชุดค าสั่งโปแกรมภาษาเบสิก 
    กลุ่มท่ี  2  ชุดค าสั่งโปแกรมภาษาแอสเซมบลี  
    กลุ่มท่ี  3  ชุดค าสั่งโปแกรมภาษาซี 
 5.  ครูสอนเน้ือหาในบทเรียน และให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายเร่ือง ชุดค าสั่ง
ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ หนา้ชั้นเรียน 
 6.  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้เร่ือง ชุดค าสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ นกัศึกษา
บนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
  สอนคร้ังที ่5 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
 7.  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
 8.  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 2 เร่ือง ชุดค าสั่งโปรแกรมภาษาซี 
 9.  ครูให้นักศึกษาปฏิบัติ  ใบปฏิบัติงานท่ี  1 เร่ือง การเขียนรายละเอียดชุดค าสั่ งซีซี เอสซี 
คอมไพเลอร์   
 10.  นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยท่ี 2 ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 11.  ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบปฏิบติังานท่ี 1 
 12.  ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม  
7. ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
     1. ส่ือและอุปกรณ์  
        1.1 เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 2 ชุดค าสั่งควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 2.  แหล่งการเรียนรู้   
   2.1  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
   2.2  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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8. การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 
5 ทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน 
6 ประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
 
 
3   ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

5 แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียน 

6 แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

 
7 แบ บ ป ระ เมิ น คุณ ธ รรม 

จริยธรรม 

5. ท าแบบทดสอบผ่าน 5 ข้อ จาก 10 
ขอ้ 

6. ได้คะแนนจากแบบประเมินการ
ป ฏิบั ติ งานก ลุ่ม  8 คะแนนจาก
คะแนน 15 คะแนน 

3 ไดค้ะแนนจากการประเมิน      
    คุณธรรม จริยธรรม  5  คะแนนจาก 
    คะแนน  10  คะแนน 

 
กจิกรรมเสนอแนะ ใหน้กัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
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  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน   หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 3-4 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ชัว่โมง 

ช่ือเร่ือง  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 
 

ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ก ค 
2 ค ง 
3 ง ข 
4 จ ค 
5 ข ข 
6 ง ก 
7 ข ง 
8 จ จ 
9 ค ก 

10 ก จ 
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  เฉลยแบบฝึกหัดที ่2   หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 3-4 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ชัว่โมง 

ช่ือเร่ือง  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 
 

1.  จงอธิบายการท างานของโปรแกรมอินเทอร์พรีเตอร์ (1 คะแนน) 
     ตอบ  อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) หรือ โปรแกรมแปลค าสั่ง, ตวัแปลค าสั่ง  เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ท่ีท างานตาม ชุดค าสั่งท่ีเขียนไวท้นัที ซ่ึงจะท าการแปลทีละค าสั่ง แลว้ใหค้อมพิวเตอร์ท า
ตามค าสั่งนั้น เม่ือท าเสร็จแลว้จึงมาท าการแปลค าสั่งล าดบัต่อไป 

2.  จงอธิบายโครงสร้างหลกัของภาษาแอสเซมบลี (2  คะแนน) 
     ตอบ  2.1  ลาเบล (Label) ใชใ้นการอา้งถึงบรรทดัใดบรรทดัหน่ึงของโปรแกรมท่ีท าการเขียนข้ึน 
     2.2  รหสันีโมนิกส์ (Mnemonic) เป็นส่วนแสดงค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีตอ้งการ
ใหก้ระท า 

    2.3  โอเปอร์แรนด์ (Operand) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงตวักระท าหรือถูกกระท าและขอ้มูลท่ีใชใ้น
การกระท าตามค าสั่งท่ีก าหนดโดยรหสันีโมนิกส์ก่อนหนา้น้ี 
    2.4  คอมเมนต ์(Comment) เป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมเขียนข้ึนเพื่อใชใ้นการอธิบายค าสั่งท่ี
กระท า หรือผลของการกระท าค าสั่งในบรรทดัหรือโปรแกรมยอ่ยนั้นๆ  

3.  จงอธิบายความหมายและการใชง้านค าสั่งเทียม (2 คะแนน) 
     ตอบ  3.1  ORG ใชก้ าหนดค่าแอดเดรสเร่ิมตน้ในพีซี 

       3.2  END บอกใหแ้อสเซมเบลอร์รู้วา่เป็นจุดส้ินสุดของโปรแกรม  
     3.3  EQU ใชก้ าหนดค่าใหก้บัสัญลกัษณ์แทนต าแหน่งแอดเดรส  
     3.4  BIT ใชก้ าหนดค่าแอดเดรสต าแหน่งหน่วยความจ าท่ีเขา้ถึงแบบบิต    
     3.5  DB ใชก้ าหนดขอ้มูลโดยใส่ค่าคงท่ีขนาดเป็นไบตใ์นหน่วยความจ าตามตอ้งการ   
              3.6  DS ใชจ้องเน้ือท่ีภายในหน่วยความจ าขอ้มูลแรม  
4.  จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งค่าคงตวักบัตวัแปร (3 คะแนน) 
             ตอบ  ค่าคงตวั หรือ ค่าคงท่ี  คือ ค่าค่าหน่ึงของตวัเลขซ่ึงก าหนดตายตวัไว ้ หรืออาจเป็นค่าท่ี
ไม่ระบุตวัเลข  ท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่าไดใ้นขณะท่ีโปรแกรมท างาน  ส่วน ตวัแปร เป็นช่ือของ
หน่วยความจ าท่ีต าแหน่งใด ๆ เม่ือน าขอ้มูลไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าต าแหน่งนั้น ๆ จะกล่าววา่ ตวั
แปรนั้นมีค่าเท่ากบัขอ้มูลท่ีเก็บไว ้ตวัแปรสามารถเก็บค่าชนิดต่าง ๆ ตามท่ีไดป้ระกาศไวใ้นโปรแกรม
เท่านั้น ตวัแปรเหล่าน้ีจะไม่สามารถเก็บค่าชนิดอ่ืนนอกเหนือจากชนิดท่ีประกาศไว ้และค่าท่ีเก็บไวใ้น
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ตั ว แ ป ร น้ี ส า ม า ร ถ เป ล่ี ย น ค่ า ไ ด้ ต ล อ ด เว ล า  ข้ึ น กั บ ชุ ด ค า สั่ ง ภ า ย ใ น โ ป ร แ ก ร ม 
5.  จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งค าสั่ง while กบั do – while (2  คะแนน) 
     ตอบ  ค  าสั่ง while เป็นชุดค าสั่งวนซ ้ า ท่ีสั่งให้กระท าการชุดค าสั่งท่ีอยูภ่ายในชุดค าสั่ง while หลาย
รอบจนกระทัง่เง่ือนไขเป็นเทจ็ หรือ ศูนย ์จึงจะจบการวนซ ้ า รูปแบบการเขียนชุดค าสั่ง while  
                ชุดค าสั่ง do-while เป็นชุดค าสั่งวนซ ้ า ท่ีสั่งใหก้ระท าการชุดค าสั่งท่ีอยูภ่ายในชุดค าสั่ง do- 
while หน่ึงรอบ แลว้จึงจะตรวจสอบเง่ือนไข ถา้เง่ือนไขเป็นเทจ็ จะจบการท างานทนัที รูปแบบการ
เขียนชุดค าสัง่ do-while 
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 เฉลยใบปฏบิัติงานที ่1   หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 3-4 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ชัว่โมง 

ช่ืองาน  การเขียนรายละเอียดชุดค าสั่งของซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
 

1.2  ล าดับขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
        1.2.1 จงเขียนรายละเอียดชุดค าสั่งประมวลผลก่อนของโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ 

  

ตารางที ่ 1.1  รายละเอียดค าสั่งประมวลผลก่อนของโปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์      

ชุดค าส่ังมาตรฐาน รายละเอยีด 

#include <File name> น าไฟลท่ี์อยูใ่น <...> มาคอมไพลด์ว้ย 
#include “File name” น าไฟลท่ี์ก าหนดใน “...” มาคอมไพลด์ว้ย 
#define  ID STRIING ก าหนดให ้ID เท่ากบั STRIING 
#IF expr ก าหนดการแปลอยา่งมีเง่ือนไข if (expr) …else …endif 
#ELSE  
#ENDIF  
#UNDEF id ยกเลิกส่ิงท่ีไดก้ าหนดไวด้ว้ยชุดค าสั่งประมวลผลก่อน #define 
#ERROR สร้างขอ้ผดิพลาดเตือนในขณะคอมไพลโ์ปรแกรม 

ควบคุมคอมไพเลอร์ รายละเอยีด 

#priority ก าหนดความส าคญัของการเกิดอินเตอรัพต ์
#ORG การก าหนดจุดเร่ิมตน้ในการใชง้านพื้นท่ีหน่วยความจ ารอม 

ก าหนดอุปกรณ์ รายละเอยีด 

#DEVICE CHIP ก าหนดเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีใชง้าน 
#FUSE options ก าหนดองคป์ระกอบเง่ือนไข (configuration) ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ฟังก์ช่ันจากคลงั รายละเอยีด 

#USE delay (clock) ก าหนดความถ่ีคริสตอลท่ีใชก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
# USE FAST_IO ก าหนดการใชง้านพอร์ตอินพุตหรือเอาตพ์ุตโดยการเขา้ถึงรีจิสเตอร์ 

# USE FIXED_IO 
ก าหนดใหเ้ป็นพอร์ตอินพุตหรือเอาตพ์ุตอยา่งใดอยา่งหน่ึงตลอดการ
ใชง้าน 
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ตารางที ่ 1.1  (ต่อ)      

ชุดค าส่ังมาตรฐาน รายละเอยีด 

# USE I2C 
ก าหนดการใชง้านฟังกช์ัน่จากคลงั I2C BUS ท่ีเก่ียวขอ้งกบัฟังกช์ัน่ 
I2C_START, I2C_STOP, I2C_READ, I2C_WRITE, I2C_POOL 

# USE RS232 
ก าหนดการใชง้านพอร์ตอนุกรม อตัราบอด และขาพอร์ตใชเ้ป็น
อินพุต เอาตพ์ุตอนุกรม 

ฟังก์ช่ันขยายชุดค าส่ัง รายละเอยีด 
#int_DEFAULT ก าหนดใหฟั้งกช์ัน่ท่ีต่อจาก #int_default เป็นฟังกช์ัน่อินเตอร์รัพต ์
 เร่ิมตน้ ถา้อินเตอร์รัพตถู์กการกระตุน้และไม่มีการก าหนดฟังกช์ัน่ 
 อินเตอร์รัพต ์
#INLINE ก าหนดใหฟั้งกช์ัน่ท่ีต่อจาก #inline เป็นฟังกช์ัน่แบบ inline function 
 เม่ือมีการเรียกใชฟั้งกช์ัน่น้ี รหสัของฟังกช์ัน่ท่ีก าหนดเป็น inline จะ 
 ถูกคดัลอกไปยงัท่ีมีการเรียกใชง้าน 

ควบคุมหน่วยความจ า รายละเอยีด 

#ASM ก าหนดจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดชุดค าสั่งภาษาแอสเซมบลี 
#ENDASM  
#BIT id = const.const ก าหนดการใชง้านบิตขอ้มูล 
#BIT id = id.const  
#BYTE id = const ก าหนดการใชง้านไบตข์อ้มูล 
#BIT id = id  
#LOCATE id = const ใชจ้องหน่วยความจ าเร่ิมตน้ท่ีตอ้งการใหก้บัตวัแปรท่ีก าหนดข้ึน 

#RESERVE 
สงวนพื้นท่ีหน่วยความจ า ชุดค าสั่งประมวลผลก่อน #device ตอ้ง
ก าหนด ก่อนใชง้าน 

#ROM ก าหนดใหเ้ขียนขอ้มูลไปท่ีหน่วยความจ า EEPROM ในต าแหน่งท่ี 
 ก าหนด 
#ZERO_RAM ก าหนดใหรี้จิสเตอร์ภายในมีค่าเป็นศูนย ์ก่อนท่ีโปรแกรมจะเร่ิมตน้ 
 ท างาน 

 
  



43 

       1.2.2  จงเขียนรายละเอียดชนิดขอ้มูลซ่ึงก าหนดโดยโปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์  

 

ตารางที ่1.2  รายละเอียดชนิดขอ้มูลซ่ึงก าหนดโดยโปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ 

ชนิดข้อมูล การใช้ในโปรแกรม ขนาดข้อมูล  ช่วงของข้อมูล 

character char ตวัอกัขระ 8 บิต ตวัอกัขระรหสัแอสก้ี 
integer int1 ตวัเลข 1 บิต 0 หรือ 1 
integer int8 ตวัเลข 8 บิต 0 หรือ 255 
integer int16 ตวัเลข 1 บิต 0 หรือ 65,535 
integer int32 ตวัเลข 32 บิต 0 ถึง 4,294,967,295 

single –precision 
floating-point 

float ตวัเลขทศนิยม 32 บิต 3.4 x10-38 ถึง 3.4 x1038 

short integer short ตวัเลข 1 บิต 0 ถึง 255 
long integer long ตวัเลข 16 บิต 0 ถึง 65,535 

integer int ตวัเลขจ านวนเตม็ 8 บิต 0 หรือ 255 
void void ไม่ก าหนด - 

 
       1.2.3  จงเขียนรายละเอียดตวัก าหนดประเภทหน่วยความจ าของโปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ 

 

ตารางที ่1.3  รายละเอียดตวัก าหนดประเภทหน่วยความจ าของโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ 

คุณสมบตัิ รายละเอยีด 

auto 
(automatic) 

เป็นการระบุเป็นประเภทหน่วยความจ าอตัโนมติั ใชไ้ดภ้ายในฟังกช์ัน่เท่านั้น 

static ประกาศเป็นแบบครอบคลุม ค่าเร่ิมตน้ท่ี 0 ใชภ้ายในหรือภายนอกฟังกช์ัน่ก็ได ้ 
extern  เป็นการบอกใหรู้้วา่ตวัแปรท่ีถูกประกาศมีการใชง้านแลว้ในฟังกช์ัน่อ่ืน 

register เป็นการประกาศไวใ้นหน่วยความจ าความเร็วสูง  
 

1.3  ค าถามท้ายการปฏบิัติงาน 
        1.3.1  ขอ้ความสั่งตวัประมวลผลก่อน และ ชุดค าสั่งประกาศตวัแปรครอบคลุมของซีซีเอสซี  
คอมไพเลอร์  มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
                  ตอบ  ชุดค าสั่งตวัประมวลผลก่อน ใชเ้คร่ืองหมาย “#” น าหนา้และเขียนไวต้อนตน้ของ



44 

ชุดค าสั่ง   และ ชุดค าสั่งประกาศตวัแปรครอบคลุม ใชป้ระกาศตวัแปรส่วนกลาง ตวัแปรน้ีทุกส่วน
ของชุดค าสั่งสามารถเรียกใชไ้ด ้ 
        1.3.2  การเก็บขอ้มูลของซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ประกอบดว้ยก่ีส่วน อะไรบา้ง 
                  ตอบ  การเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ยรายละเอียด 2 ส่วนคือ ชนิดขอ้มูลและการเก็บขอ้มูล เม่ือ
สร้างตวัแปรข้ึนมาระบุเพียงชนิดขอ้มูล เช่น int, char เป็นตน้ ชุดค าสั่งจะจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็น auto 
(ปรับเปล่ียนไดโ้ดยอตัโนมติั) ถา้ตอ้งการใชง้านบนหน่วยความจ าโปรแกรมหรือบนรีจิสเตอร์จะตอ้ง
ระบุ ตวัก าหนดประเภทหน่วยความจ า 

1.4  สรุปผลการปฏบิัติงาน 
        แนวทางการสรุป 
                ภาษาซีส าหรับการควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์  ใชโ้ปรแกรมบรรณาธิกรณ์และ
คอมไพเลอร์ของซีซีเอสซี คอมไพเลอร์  ซ่ึงมีชุดค าสั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากชุดค าสั่งของภาษา 
ซีมาตรฐาน  ประกอบดว้ย 
                   1. ชุดค าสั่งประมวลผลก่อน  เป็นชุดค าสั่งท่ีใชจ้ดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประมวลผล   
แสดงดงัตารางท่ี 2.2 
                   2. ตวัแปร เป็นช่ือของหน่วยความจ าท่ีต าแหน่งใด ๆ เม่ือน าขอ้มูลไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ า
ต าแหน่งนั้น ๆ 
                   3. ชนิดขอ้มูล เป็นขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ขียนโปรแกรม   
                     4. ประเภทการเก็บขอ้มูลตวัแปรและฟังกช์ัน่ของซีซีเอสซี คอมไพเลอร์  
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  แบบประเมินผลใบปฎบิัติงานที ่1 หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 3-4 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนรายละเอียดชุดค าสั่งซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนทีไ่ด้ 
หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการปฏบิัตงิาน 2    
 1.1 เตรียมเอกสารใบปฏิบติังาน 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 ศึกษาทฤษฎีก่อนปฏิบติังาน 1 ศึกษาทฤษฎีก่อน  ตรวจ 

2.  ขั้นปฏิบัตงิาน 22    
2.1 การเขียนรายละเอียดชุดค าสัง่  6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การเขียนรายละเอียดชนิดขอ้มูล 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การเขียนรายละเอียดหน่วยความจ า 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 การตอบค าถามทา้ยการปฏิบติังาน 2 ความถกูตอ้ง  ตรวจ 
2.5 การสรุปผลการปฏิบติังาน 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. คุณภาพของงาน 6    
 3.1 การบนัทึกผลการปฏิบติังาน 2 ครบถว้น  ตรวจ 
 3.2 ความถูกตอ้งของผลการปฏิบติังาน 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 3.3 การส่งใบปฏิบติังาน 2 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
 
ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

                                                        (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 3-4 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์       จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ชัว่โมง 

ช่ืองาน  การเขียนรายละเอียดชุดค าสั่งซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

 วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
7 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

8 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
1 0.5 0 

9 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
10 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
1 0.5 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
                                                                             ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

        (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย)  
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  บันทกึหลงัสอน หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 3 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 

 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน0 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. เรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. เรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 

ผลการสอนของครู 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. การใชแ้ผนการสอนท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 เป็นชุดค าสั่งท่ีค่อนขา้งยากในโครงสร้างของภาษา เพราะผูเ้รียนไม่ไดเ้รียนในรายวชิาหรือมี
พื้นฐานเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อนหนา้น้ีในระดบั ปวช. ใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจและ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนชุดค าสั่งค่อนขา้งนาน และนกัศึกษาชอบน าโทรศพัทม์าเล่นในชัว่โมงเรียน  
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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  บันทกึหลงัสอน หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 4 
ช่ือหน่วย  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ชุดค าสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. ผลการใชแ้ผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัชุดค าสั่งซีซีเอสซีคอมไพเลอร์ของไมโครคอน - โทรล

เลอร์ PIC16F877A 
ผลการสอนของครู 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. การใชแ้ผนการสอนท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 นกัศึกษายงัขาดความรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัชุดค าสั่งภาษาซี ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A  ท าใหใ้ชเ้วลาค่อนขา้งนานในการท าความเขา้ใจ    
 
 

ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้   หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 5-6-7 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และทดสอบการท างาน             จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและทดสอบการท างาน             จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
1. สาระส าคัญ 

  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่ ง หมายถึงโปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงน ามาใช้ในการพัฒนาชุดค าสั่ ง 
โปรแกรมทดสอบ หมายถึงโปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงน ามาใช้จ  าลองพฤติกรรมการท างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์เม่ือถูกควบคุมดว้ยชุดค าสั่งท่ีเขียนข้ึนตามความประสงคข์องผูใ้ช ้ในบทเรียนน้ี 
เน้ือหาหลกัเป็นการเรียนรู้ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเขียนชุดค าสั่งภาษาซีดว้ยบรรณาธิกรณ์ และแปล
เป็นภาษาเคร่ืองดว้ยโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ (CCSC Compiler) แลว้น าไปจ าลองพฤติกรรม
การท างานด้วยโปรแกรมโปรเตอุส (Proteus) เม่ือโปรแกรมถูกตอ้งสมบูรณ์ตามความตอ้งการของ
ผูเ้ขียนแลว้ จึงบนัทึกลงหน่วยความจ าไมโครคอนโทรลเลอร์ดว้ยโปรแกรมไมโครโปร (Micro Pro)  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. รู้และเขา้ใจวธีิการใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี 
  2. รู้และเขา้ใจวธีิการใชโ้ปรแกรมทดสอบการท างาน  
            3. รู้และเขา้ใจวธีิการใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. ใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซีและแปลเป็นภาษาเคร่ืองได ้
  2.  ใชโ้ปรแกรมทดสอบการท างานของชุดค าสั่งได ้
  3.  ใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้
3.  เนือ้หาสาระ 
 3.1  โปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี 
 3.2  โปรแกรมทดสอบการท างานของชุดค าสั่ง 
 3.3  โปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง 
4.  กระบวนการเรียนรู้ 
 4.1  กระบวนการกลุ่ม 
 4.2  การบรรยาย 
5.  การบูรณาการ 
  5.1  การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
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 5.2  การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
 5.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
 5.4  สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 สอนคร้ังที ่6 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
 6.1  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบ 
 6.2  นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบ 
 6.3  ครูใชค้  าถามน ากบันกัศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบ  
 6.4  นกัศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือเขียน
ชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบ ร่วมกนัอภิปรายแลว้สรุป ดงัน้ี   
   กลุ่มท่ี 1 โปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี 
   กลุ่มท่ี 2 โปรแกรมทดสอบการท างานของชุดค าสั่ง 
   กลุ่มท่ี 3 โปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง 
 6.5  นกัศึกษากลุ่มท่ี 1 น าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง โปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี 
 6.6  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ เร่ือง โปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี นกัศึกษาบนัทึก
ผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
 6.7  ใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 2 เร่ือง การใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี 
 6.8  ครูประเมินผลการปฏิบติังานใบงานท่ี 2   
 6.9  ครูประเมินพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ  
 สอนคร้ังที ่7 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
 6.10  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพือ่ทบทวนความรู้เดิม 
 6.11  นกัศึกษากลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง โปรแกรมทดสอบการท างานของชุดค าสั่ง และ 
โปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง นกัศึกษากลุ่มอ่ืนบนัทึกขอ้มูล 
 6.12  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้เร่ือง โปรแกรมทดสอบการท างานของชุดค าสั่งและ 
โปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง และนกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
 6.13  ใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 3 เร่ือง การใชง้านโปรแกรมทดสอบการท างานของชุดค าสั่ง 
 6.14  ครูประเมินผลการปฏิบติังานใบงานท่ี 3   
 6.15  ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม  
สอนคร้ังที ่8 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
 6.16  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
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 6.17  ครูและนักศึกษาร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรม
ทดสอบ และนกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
 6.18 ครูให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในหน่วยท่ี 3 เร่ือง เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรม
ทดสอบ  
 6.19  ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 4 เร่ือง โปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง  
 6.20  ครูประเมินผลการปฏิบติังานใบงานท่ี 4   
 6.21  ครูประเมินและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 6.22  นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 3 เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบ 

7.  ส่ืออปุกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
      7.1  ส่ือและอุปกรณ์  
        7.1.1  เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 3 เร่ือง เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบ 
 7.2  แหล่งการเรียนรู้   
   7.2.1  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
   7.2.2  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 
1.  ทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
2.  ประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 
 
3.  ประเมินผลงานจากใบ
งาน 
 
4.  ประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.  แบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 
2.  แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 
 
3.  แบบประเมินผลงาน 
 
 
4.  แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.  ท าแบบทดสอบผา่น 5 ขอ้ 
จาก 10 ขอ้ 
2.  ไดค้ะแนนจากแบบประเมิน
การปฏิบติังานกลุ่ม 8 คะแนน
จากคะแนน 15 คะแนน 
3.  ไดค้ะแนนจากแบบ
ประเมินผลงาน...8....จาก
คะแนนเตม็...15....คะแนน 
4.  ไดค้ะแนนจากการประเมิน    
คุณธรรม จริยธรรม  10  
คะแนนจากคะแนน  20  
คะแนน 

9.  กจิกรรมเสนอแนะ ใหน้กัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
 



52 

 เฉลยเฉลยแบบทดสอบแบบทดสอบก่อนและก่อนและหลงัหลงัเรียนเรียน   หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 5, 7 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบการท างาน จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

 
ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ก จ 
2 ง ข 
3 ข ง 
4 ค ง 
5 จ ก 
6 ค ข 
7 ง ง 
8 ก ก 
9 ข ค 

10 จ ข 
11 จ ก 
12 ก ค 
13 ค ง 
14 ข จ 
15 ง ข 
16 ค ง 
17 ค ค 
18 ง จ 
19 ก ก 
20 จ ง 
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 เฉลยแบบฝึกหัดที ่เฉลยแบบฝึกหัดที ่33  หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 5-6-7 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสั่งและโปรแกรมทดสอบการท างาน จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
 

1.  จงอธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ มาพอเขา้ใจ (4 คะแนน) 
       ตอบ   1.1  ดบัเบิ้ลคลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอนติดตั้งโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ 
        1.2  คลิก Next  ยอมรับขอ้ตกลงและด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 
        1.3  เลือกต าแหน่งโฟลเดอร์ในการติดตั้ง 
        1.4  ขั้นตอนสุดทา้ยใชเ้มาส์ซา้ยคลิกปุ่ม Finish 

2.  จงอธิบายการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีดว้ยโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ มาพอเขา้ใจ (4 คะแนน) 
          ตอบ    2.1  ดบัเบิลคลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอนใชง้านโปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ 
                     2.2  พิมพชุ์ดค าสั่งภาษาซี และบนัทึกไฟล ์ 
                     2.3  สร้างโพรเจกตใ์หม่ 
                     2.4  แปลชุดค าสั่งภาษาซีเป็นภาษาเคร่ือง  
3.  จงอธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมโปรเตอุส มาพอเขา้ใจ (4 คะแนน) 
           ตอบ  3.1  ดบัเบิ้ลคลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอนติดตั้งโปรแกรมโปรเตอุส 
                    3.2  คลิก Next  ยอมรับขอ้ตกลงและด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 
                    3.3  เลือกคุณลกัษณะของโปรแกรมท่ีตอ้งการติดตั้ง 
                    3.4  เลือกต าแหน่งโฟลเดอร์ในการติดตั้ง  
                    3.5  ขั้นตอนสุดทา้ยใชเ้มาส์ซา้ยคลิกปุ่ม Finish 

4.  จงบอกความหมายไอคอนกลุ่มค าสั่งหลกัโปรแกรมของโปรแกรมโปรเตอุส (4 คะแนน)  

ไอคอน ความหมาย 

  Selection Mode ค าสั่งเลือกใชเ้มาส์ 
  Component Mode ใชเ้ลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  Junction Dot Mode จุดเช่ือมต่อสายสัญญาณ 

  Wire Label Mode ใชก้ าหนดช่ือใหก้บัสายสัญญาณภายในวงจร 
  Script Mode ใชเ้ขียนขอ้ความอธิบาย 
  Bus Mode เป็นค าสั่งต่อบสัสัญญาณ 

  Sub-Circuit Mode ใชเ้ลือกอุปกรณ์ต่อร่วมภายในวงจร 
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5.  จงบอกขั้นตอนการบนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์    PIC16F877A 
ดว้ยโปรแกรมไมโครโปร (4 คะแนน)   
      ตอบ   5.1  ดบัเบิ้ลคลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอนใชง้านโปรแกรมไมโครโปร 
        5.2  เปิดไฟลภ์าษาเคร่ืองท่ีมีส่วนขยายไฟล ์.hex 
        5.3  ตั้งค่าพอร์ตให้ตรงกนั (Com1)  และเลือกเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์  PIC16F877A 
        5.4  ใชเ้มาส์ซา้ยคลิกปุ่ม Programe บนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าของไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 
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 เฉลยใบงานที ่เฉลยใบงานที ่22  หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 5 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

2.3  ขั้นตอนการทดลอง 

ตารางที ่ 2.1  ผลการทดลองการเปิดโปรแกรมเขียนชุดค าสั่งซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเปิดโปรแกรมเขียนชุดค าสั่งซีซีเอสซี  
คอมไพเลอร์ 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  ถา้ไม่ไดใ้หอ้ธิบายสาเหตุท่ีทดลอง……
ไม่ได…้……………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา…….... 
…………………………………………………………….…                                  

 

ตารางที ่ 2.2  ผลการทดลองการบนัทึกชุดค าสั่งหลงัจากสร้างแฟ้มใหม่ 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การบนัทึกชุดค าสั่งหลงัจากสร้างแฟ้มใหม่ 
 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  ถา้ไม่ไดใ้หอ้ธิบายสาเหตุท่ีทดลอง……
ไม่ได…้……………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา…….... 
………………………………………………………….……                                  

 

ตารางที ่ 2.3  ผลการทดลองการพิมพชุ์ดค าสั่งท่ีหนา้ต่างบรรณาธิกรณ์   

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การพิมพชุ์ดค าสั่งท่ีหนา้ต่างบรรณาธิกรณ์  
 
 
 
  

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  ถา้ไม่ไดใ้หอ้ธิบายสาเหตุท่ีทดลอง……
ไม่ได…้……………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา…….... 
………………………………………………………….……                                  
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ตารางที ่ 2.4  ผลการทดลองการสร้างโพรเจกต ์  

การทดลอง  ผลการทดลอง    (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การสร้างโพรเจกต ์ 
 
 
 
  

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  ถา้ไม่ไดใ้หอ้ธิบายสาเหตุท่ีทดลอง……
ไม่ได…้……………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา…….... 
………………………………………………………….……                                  

 
ตารางที ่ 2.5  ผลการทดลองการคอมไพลชุ์ดค าสั่ง 

การทดลอง  ผลการทดลอง    (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การคอมไพลชุ์ดค าสั่ง 
 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  ถา้ไม่ไดใ้หอ้ธิบายสาเหตุท่ีทดลอง……
ไม่ได…้……………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา…….... 
………………………………………………………….……                                  

 
2.4  ค าถามท้ายการทดลอง 
       2.4.1 จงเขียนชุดค าสั่งท่ีหนา้ต่างบรรณาธิกรณ์  ก าหนดใหพ้อร์ต A ท าหนา้ท่ีเป็นพอร์ตเอาตพ์ุต 

ควบคุมใหแ้อลอีดีติดสวา่งเป็นเวลา 5,000 มิลลิวนิาที และดบัเป็นเวลา 5,000 มิลลิวนิาที 
                           ตอบ  

 
 
 
 
 

       
      2.4.2  จงบอกความหมายชุดค าสั่งในขอ้ท่ี 2.4.1 
   ตอบ 
   บรรทดัท่ี 1 ใหต้วัประมวลผลก่อนไปอ่านขอ้มูลจากแฟ้ม 16F877A.h 
   บรรทดัท่ี 2 ก าหนดใหใ้ชแ้หล่งสัญญาณเป็นชนิดความเร็วสูง, ไม่ป้องกนัการท าซ ้ า 
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                                ชุดค าสั่งและไม่ใหใ้ชก้ารบนัทึกภาษาเคร่ืองดว้ยวธีิแรงดนัต ่า 
   บรรทดัท่ี 3 ก าหนดแหล่งก าเนิดสัญญาณนาฬิกาความถ่ีเท่ากบั 20 เมกกะเฮิรตซ์ 
   บรรทดัท่ี 5 เร่ิมตน้ฟังกช์นัเมน 
   บรรทดัท่ี 6 ก าหนดสถานะใหพ้อร์ต RA ทุกขาท าหนา้ท่ีเป็นขาเอาตพ์ุต 
   บรรทดัท่ี 7 ทดสอบเง่ือนไข ถา้เป็นจริงด าเนินการตามชุดค าสั่งในฟังกช์นัยอ่ย 
   บรรทดัท่ี 8 เร่ิมตน้ฟังกช์นัยอ่ย 
   บรรทดัท่ี 9 ส่งตรรกะ “1” ใหก้บัขา RA7 ท าใหมี้แรงดนัตกคร่อมขา RA7 เท่ากบั 5  
                                     โวลตเ์ทียบกบักราวด ์เป็นผลใหแ้อลอีดีติดสวา่ง 
   บรรทดัท่ี 10 หน่วงเวลาใหห้ลอดแอลอีดีติดสวา่ง 5,000 มิลลิวนิาที 
   บรรทดัท่ี 11 ส่งตรรกะ “0” ใหก้บัขา RA7 ท าใหแ้รงดนัตกคร่อมขา RA7 เป็น 0 โวลต ์ 
                                  เป็นผลใหแ้อลอีดีดบั 
   บรรทดัท่ี 12 หน่วงเวลาใหแ้อลอีดีดบั 5,000 มิลลิวนิาที 
   บรรทดัท่ี 13 ส้ินสุดชุดค าสั่งฟังกช์นัยอ่ย 
   บรรทดัท่ี 14 ส้ินสุดชุดค าสั่งฟังกช์นัเมน 
2.5  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
       แนวทางการสรุป 
                การใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซีดว้ยซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์  มีขั้นตอนดงัน้ี 

    1. เปิดโปรแกรม ดบัเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน  ท่ีเดสกท์อ็ปของคอมพิวเตอร์   
    2. เปิดเมนูจดัการแฟ้มขอ้มูล คลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอน    
    3. สร้างแฟ้มขอ้มูลใหม่ คลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอน    
    4. บนัทึกชุดค าสั่ง หลงัจากสร้างแฟ้มใหม่แลว้ 
    5. พิมพชุ์ดค าสั่งท่ีหนา้ต่างบรรณาธิกรณ์   
    6. สร้างโพรเจกต ์  
    7. คอมไพลชุ์ดค าสั่ง (แปลเป็นภาษาเคร่ือง) 
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 แบบประเมนิผลใบงานที ่2 หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 5 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนทีไ่ด้ 
หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 เขียนชุดค าสัง่ภาษาซี 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 บนัทึกไฟลชุ์ดค าสัง่ภาษาซี 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 แปลชุดค าสัง่ภาษาซีเป็นภาษาเคร่ือง 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 ตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 สรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 ตอบค าถามทา้ยการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.3 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 5 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

 วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการทดลอง  คนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการท างาน  ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 0.5 0.25 0 
10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 เฉลยใบงานที ่เฉลยใบงานที ่33  หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 6 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมทดสอบการท างาน จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

3.2  ขั้นตอนการทดลอง 

ตารางที ่ 3.1  ผลการทดลองการสร้างไฟล์วงจรจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

ก  การสร้างไฟลว์งจรจ าลองการท างานดว้ย - 
    โปรแกรมโปรเตอุส 
     
  

 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

ตารางที ่ 3.2  ผลการทดลองการเลือกอุปกรณ์ของวงจรดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

ก  การเลือกอุปกรณ์ของวงจรดว้ยโปรแกรม 
    โปรเตอุส 
     
  

 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

ตารางที ่ 3.3  ผลการทดลองการสร้างวงจรจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

ก   วางอุปกรณ์,ต่อวงจรเขา้กบัอุปกรณ์และกราวด์ 
      และ แกไ้ขค่าของตวัตา้นทาน     
 
     
  

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  
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ตารางที ่ 3.4  ผลการทดลองการบนัทึกภาษาเคร่ืองลงไมโครคอนโทรลเลอร์และแกไ้ขสัญญาณนาฬิกา   

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

ก   บนัทึกภาษาเคร่ืองลงไมโครคอนโทรลเลอร์ 
      และแกไ้ขสัญญาณนาฬิกา   
 
     
  

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
ตารางที ่ 3.5  ผลการทดลองการจ าลองการควบคุมหลอดแอลอีดีดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์  

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

ก   การจ าลองการควบคุมหลอดแอลอีดีดว้ย 
     ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
     
  

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
3.3  ค าถามท้ายการทดลอง 
        3.3.1  จากรูปท่ี  3.12  ถา้ตอ้งการใหห้ลอดแอลอีดีติดเป็นเวลา  3,000 มิลลิวนิาทีและดบัเป็นเวลา 

1,000 มิลลิวนิาที จะท าอยา่งไร 
       ตอบ   แกไ้ขชุดค าสั่งท่ีหนา้ต่างบรรณาธิกรณ์  รูปท่ี 3.55 ดงัน้ี 
      บรรทดัท่ี 10    delay_ms(3000); 
      บรรทดัท่ี 12  delay_ms(1000); 

        3.3.2  จากรูปท่ี 3.12 ถา้เปล่ียนคา่ความตา้นทาน R1 เป็น 10 กิโลโอห์ม การแสดงผลของแอลอีดี
เป็นอยา่งไร 

        ตอบ  หลอดแอลอีดีจะไม่ติดสวา่ง เน่ืองจากค่าความตา้นทานสูงมาก กระแสไม่สามารถ
ไหลได ้

         3.3.3   จากรูปท่ี 3.64 ถา้เปล่ียนค่าความถ่ีสัญญาณนาฬิกาเป็น  4  กิโลเฮิรตซ์  จะเกิดมีผลอยา่งไร
กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
            ตอบ  การประมวลผลหรือการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์จะชา้ลง  
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3.4  สรุปผลการทดลอง 
 แนวทางการสรุป   
          การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส มีขั้นตอนดงัน้ี 
   1. เปิดโปรแกรม  
   2. สร้างรูปวงจร  
   3. วางอุปกรณ์ 
   4. ต่อวงจรอุปกรณ์กบักราวด์  
   5. ต่อลายวงจร 
   6. บนัทึกภาษาเคร่ืองลงไมโครคอนโทรลเลอร์และแกไ้ขสัญญาณนาฬิกา 
      7. เปิดขอ้มูลภาษาเคร่ือง 
      8. พิมพช่์องความถ่ีนาฬิกา เป็น 20 เมกกะเฮิรตซ์ 
      9. เร่ิมตน้จ าลองการท างาน คลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอน    
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 แบบประเมนิผลใบงานที่ 3 หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 6 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมทดสอบการท างาน จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนทีไ่ด้ 
หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การสร้างรูปวงจรดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การเขียนชุดค าสัง่ภาษาซี 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรม 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 ตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 สรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.3 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 6 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมทดสอบการท างาน จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

 วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการทดลอง  คนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    
รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 เฉลยใบงานที ่เฉลยใบงานที ่44  หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 7 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

4.4 ขั้นตอนการทดลอง 

ตารางที ่ 4.1  ผลการทดลองการต่อประสานระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัเคร่ืองบนัทึกภาษาเคร่ือง 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การต่อประสานระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัเคร่ือง
บนัทึกภาษาเคร่ือง 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

ตารางที ่ 4.2  ผลการทดลองการบนัทึกภาษาเคร่ืองดว้ยโปรแกรมไมโครโปร 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การบนัทึกภาษาเคร่ืองดว้ยโปรแกรมไมโคร  - 
โปร 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

ตารางที ่ 4.3  ผลการท างานของวงจรควบคุมหลอดแอลอีดีดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การท างานของวงจรควบคุมหลอดแอลอีดีดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้  และ   ติด  หรือ    ดบั    
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ไดห้รือหลอดไม่
ติด…………..……………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  
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4.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
  4.5.1  แรงเคล่ือนไฟฟ้าตกคร่อมระหวา่งขั้วบวก (Anode) ของแอลอีดีเทียบกบักราวด์มีค่าเท่าไร 
ในขณะท่ีแอลอีดีติดสวา่ง 
        ตอบ  แรงเคล่ือนไฟฟ้าตกคร่อมระหวา่งขั้วบวกของแอลอีดีเทียบกบักราวด์เท่ากบั  
2.02 โวลต ์
  4.5.2  แรงเคล่ือนไฟฟ้าตกคร่อมระหวา่งขั้วบวก (Anode) ของแอลอีดีเทียบกบักราวด์มีค่าเท่าไร 
ในขณะท่ีแอลอีดีดบั 
                   ตอบ  แรงเคล่ือนไฟฟ้าตกคร่อมระหวา่งขั้วบวกของแอลอีดีเทียบกบักราวดเ์ท่ากบั 0 โวลต ์

4.6  สรุปผลการทดลอง 
 แนวทางการสรุป 
          การใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ืองดว้ยโปรแกรมไมโครโปร  มีขั้นตอนดงัน้ี 
   1. ต่อประสานระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัเคร่ืองบนัทึกภาษาเคร่ือง 
   2. บนัทึกภาษาเคร่ืองดว้ยโปรแกรมไมโครโปร 
   3. น าไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงไดบ้นัทึกภาษาเคร่ืองแลว้ไปวางตามต าแหน่งท่ีโปรโตบอร์ด
และต่อวงจรใหส้มบูรณ์ 
   4. จ่ายกระแสไฟใหก้บัวงจร สังเกตการแสดงผลของแอลอีดี  
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 แบบประเมนิผล ใบงานที ่4 หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 7 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนทีไ่ด้ 
หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การประกอบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การเช่ือมต่อวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การบนัทึกภาษาเคร่ืองดว้ยโปรแกรม 6 ความถกูตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 ตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 สรุปผลการทดลอง   2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.3 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง   2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 7 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

 วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการทดลองคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    
รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึหลงัสอน หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 5 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โปรแกรมเขียนชุดค าสั่งภาษาซี จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 

ผลการใช้แผนการสอน 
1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. ผลการใชแ้ผนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัโปรแกรมเขียนชุดค าสั่งซีซีเอสซี คอมไพเลอร์  

ผลการสอนของครู 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. การใชแ้ผนการสอนท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1.  การใชโ้ปรแกรมเขียนชุดค าสั่ง ซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ (CCSC Compiler) ค่อนขา้งจะติดปัญหา 
เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ท าใหไ้ม่สามารถใชง้านไดค้รบตามท่ีเตรียมไว ้
2.  ใชเ้วลาในการติดตั้งโปรแกรมค่อนขา้งนาน ท าให้เสียเวลาในการท าความเขา้ใจในการใชง้าน 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึหลงัสอน หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 6 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โปรแกรมทดสอบการท างาน จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 

ผลการใช้แผนการสอน 
1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. ผลการใชแ้ผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัโปรแกรมโปรเตอุส (Proteus)  

ผลการสอนของครู 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. การใชแ้ผนการสอนท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1.  การใชโ้ปรแกรมการทดสอบการท างาน ไดแ้ก่ โปรแกรมโปรเตอุส ค่อนขา้งจะติดปัญหา 
เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ท าใหไ้ม่สามารถใชง้านไดค้รบตามท่ีเตรียมไว ้
2.  ใชเ้วลาในการติดตั้งโปรแกรมใหม่ค่อนขา้งนาน ท าให้เสียเวลาในการใชง้าน 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึหลงัสอน หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 7 
ช่ือหน่วย  เคร่ืองมือเขียนชุดค าสัง่และโปรแกรมทดสอบฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
  
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะเก่ียวกบัโปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง ไดแ้ก่ ไมโครโปร 

(MicroPro) และ ปิคคิททู (Pickit2) 
ผลการสอนของครู 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1.  การใชโ้ปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ืองลงในไมโครคอนโทรลเลอร์ ไดแ้ก่ โปรแกรมไมโครโปร และ 
ปิคคิททู ค่อนขา้งจะติดปัญหาเน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ติดไวรัส ท าใหไ้ม่สามารถใชง้านไดค้รบ
ตามท่ีเตรียมไว ้
2.  ใชเ้วลาในการติดตั้งโปรแกรมค่อนขา้งนาน ท าให้เสียเวลาในการท าความเขา้ใจในการใชง้าน 
 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้   หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 8-9 
ช่ือหน่วย  การเขียนค าสัง่ควบคุมพอร์ตอินพตุและเอาตพ์ตุ จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การเขียนค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตและเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 

 
สาระส าคญั 

  ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A มีพอร์ต จ านวน 33 บิต โดยแบ่งเป็นพอร์ต A จ านวน 
6 ช่อง พอร์ต B จ านวน 8 ช่อง พอร์ต C จ านวน 8 ช่อง พอร์ต D จ านวน 8 ช่อง พอร์ต E จ านวน 3 ช่อง 
สามารถก าหนดให้เป็นพอร์ตอินพุตเอาต์พุตโดยการเขียนค าสั่งก าหนดการตั้งค่าท่ีตวัแปร TRISA, 

TRISB, TRISC, TRISD และ TRISE ซ่ึงเป็นรีจิสเตอร์ภายในตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีควบคุมการ
ก าหนดขาอินพุตและเอาตพ์ุต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ทัว่ไป 
   1.  รู้และเขา้ใจความหมายของชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 
   2.  รู้และเขา้ใจโครงสร้างขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 จุดประสุดเชิงพฤติกรรม 
   1.  เขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้
    2.  อธิบายความหมายโครงสร้างขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้
เนือ้หาสาระ 
   1.  ค  าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 
             2.  โครงสร้างขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
กระบวนการเรียนรู้ 
       1.  กระบวนการกลุ่ม 
       2.  การบรรยาย 
การบูรณาการ 
    1 การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   2  การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
   4 สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
   สอนคร้ังที ่8 (จ านวน 5 ช่ัวโมง ) 
   1  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ เร่ือง การเขียนค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตและเอาต์พุต
   2  ครูให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 4 เร่ือง การเขียนค าสั่งควบคุมพอร์ต
อินพุตและเอาตพ์ุต    
   3  ครูใช้ค  าถามน ากับนักศึกษาเก่ียวกับการเขียนค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตและเอาต์พุต
   4  ครูให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยท่ี 4 เร่ือง 
การเขียนค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตและเอาตพ์ุต และร่วมกนัอภิปราย-สรุป ดงัน้ี   
    กลุ่มท่ี 1 ค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 
    กลุ่มท่ี 2  โครงสร้างขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   5  นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง ค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาต์พุต
   6  ครูและนักศึกษาร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ เร่ือง ค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาต์พุต และ
นกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
  7  ให้นักศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 5 เร่ือง การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตเอาต์พุตแบบดิจิทลั 
  8  ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานท่ี 5 
  9  ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม  
   สอนคร้ังที ่9 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
  8   ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
   9   ครูให้นักศึกษากลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายต่อจากคาบท่ีแล้ว  ตามเร่ืองท่ีได้รับ
มอบหมาย นกัศึกษากลุ่มอ่ืนบนัทึกขอ้มูล และร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ การเขียนค าสั่งควบคุมอินพุต
และเอาตพ์ุตพอร์ต นกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
   10  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัหน่วยท่ี 4  ค  าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 

  11  ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 6 เร่ือง การใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั  
  12  ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานท่ี 6  
   13  ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
    14  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 4 เร่ือง การเขียนค าสั่งควบคุมพอร์ต
อินพุตและเอาตพ์ุต     
ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
        1  ส่ือและอุปกรณ์  
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          1.1 เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 4 การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต
เอาตพ์ุต 
   2  แหล่งการเรียนรู้   
     2.1  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
     2.2  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 
7 ทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน 
8 ประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
 
 
9 ประเมินผลงานจากใบงาน 

 
 

10 ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

8 แบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 

9 แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

 
10 แบบประเมินผลงาน 

 
 

11 แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

7. ท าแบบทดสอบผา่น 5 ขอ้ จาก 
10 ขอ้ 

8. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินการ
ปฏิบติังานกลุ่ม 8 คะแนนจาก
คะแนน 15 คะแนน 

9. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินผล
งาน...8....จากคะแนนเตม็...15....
คะแนน 

10. ไดค้ะแนนจากการประเมิน    
คุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน
จากคะแนน  20  คะแนน 

 
9.  กจิกรรมเสนอแนะ ใหน้กัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
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 เฉลยเฉลยแบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรีก่อนเรียนและยนและหลงัเรียน  หลงัเรียน    หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 8-9 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 
 

ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 จ ก 
2 ง ค 
3 ก ข 
4 ข ข 
5 ค ง 
6 ข ค 
7 ง จ 
8 จ ง 
9 ก ก 

10 ง จ 
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 เฉลยเฉลยแบบแบบฝึกหดัฝึกหดั    หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 8-9 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงสอน  4  ช่ัวโมง 
 
1.  จงบอกชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A  (2 คะแนน) 
           ตอบ  1.1  ขอ้ความสั่งตวัประมวลผลก่อน ก าหนดคุณสมบติัของพอร์ต 
                    1.2  ชุดค าสั่งก าหนดทิศทางพอร์ตให้เป็นพอร์ตอินพุตหรือเอาตพ์ุต 
                    1.3  ชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุต  
                    1.4  ชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต 
2.  จงอธิบายความหมายชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต ดงัน้ี (2 คะแนน) 
           ตอบ  2.1  set_tris_A (0x00);  // ก าหนดทิศทางขาพอร์ต A เป็นขาเอาตพ์ุต 
                    2.2  #use fixed_io (a_output=PIN_B2, PIN_B3);  // ก าหนดใหพ้อร์ต B ขา B2 และ B3 
เป็นพอร์ตเอาตพ์ุต ตลอดการใชง้าน 
                    2.3  output_a (0xF2);  // พอร์ต A 4 บิตบนมีค่า 1111 และ 4 บิตล่างมีค่า 0010      
                    2.4  port_b_pullups (true);   // ก าหนดใหพ้อร์ต B เป็นอินพุตท่ีมีการพลูอปั 
                    2.5  while (!input(pin_c1));  // รอให ้c1 มีสถานะเป็น high 
3.  จงอธิบายการใชง้านขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A มาพอเขา้ใจ (2 คะแนน)  
           ตอบ  ขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถจ่ายกระแสไดสู้งสุดพอร์ตละ 25 มิลลิ
แอมแปร์  ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์ กระแสเอาตพ์ุตรวมของพอร์ต A, B และ E มีค่าสูงสุด 200 มิลลิ
แอมแปร์  กระแสเอาตพ์ุตรวมของพอร์ต C และ D มีค่าสูงสุด 200 มิลลิแอมแปร์  ดงันั้นการ
ออกแบบเพื่อขบัภาระทางเอาตพ์ุตของขาพอร์ต จึงตอ้งระวงัเร่ืองกระแสเอาตพ์ุตรวมท่ี
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถขบัได ้
4.  จงอธิบายรายละเอียดโครงสร้างพอร์ต A มาพอเขา้ใจ (3 คะแนน) 
           ตอบ  พอร์ต A มีขนาด 6 บิต ประกอบดว้ย RA0 – RA5 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISA 
ซ่ึงมีขนาด 8 บิต วธีิก าหนดทิศทางการท างานของพอร์ต A โดยการเขียนระดบัตรรกะใหก้บับิต
ควบคุมของรีจิสเตอร์ TRISA เช่น ถา้ตอ้งการใหบิ้ตใดของพอร์ต A เป็นอินพุตใหเ้ขียนตรรกะ 
“1” ไปยงับิตควบคุมพอร์ต A นั้น ถา้ตอ้งการใหบิ้ตใดของพอร์ต A เป็นเอาตพ์ุตใหเ้ขียนตรรกะ 
“0” ไปยงับิตควบคุมพอร์ต A นั้น โดยท่ีบิต 0 ของรีจิสเตอร์ TRISA ใชก้ าหนดทิศทางขาพอร์ต 
RA0 เรียงล าดบัจนถึงบิต RA5 บิตควบคุมของรีจิสเตอร์ TRISA ซ่ึงควบคุมพอร์ต A 
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5.  จงอธิบายการท างานในหนา้ท่ีพิเศษของขาพอร์ต C (1 คะแนน) 
           ตอบ  5.1  RC0/T1OSO/T1CKI  ท าหนา้ท่ี เอาตพ์ุตวงจรออสซิลเลเตอร์ของไทเมอร์ 1 
และอินพุตสัญญาณนาฬิกาของไทเมอร์ 1 
                    5.2  RC2/ CCP1 ท าหนา้ท่ี อินพุตวงจรแคปเจอร์/เอาตพ์ุตวงจรเปรียบเทียบ/เอาตพ์ุต
พีดบัเบิลยเูอม็ ส าหรับโมดูล CCP1     
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เฉลยใบงานท่ี เฉลยใบงานท่ี 55      หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 8 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

5.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
       ตารางที ่ 5.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีส าหรับควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลั 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งภาษาซีส าหรับควบคุม
พอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลั 
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

      ตารางที ่ 5.2  ผลการทดลองการควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลัดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลั
ดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้  และ   ติด  หรือ    ดบั    
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ไดห้รือหลอดไม่
ติด…………..……………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

       ตารางที ่ 5.3  ผลการทดลองวงจรการควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลัท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลัท่ี
ประกอบบนโปรโตบอร์ด 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้  และ   ติด  หรือ    ดบั    
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ไดห้รือหลอดไม่
ติด…………..……………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  
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5.5  ค าถามท้ายการทดลอง               
         5.5.1  จากชุดค าสั่งภาษาซีรูปท่ี 5.2 จงเขียนโปรแกรมเปล่ียนเง่ือนไขการท างานโดยให้เขียน
ชุดค าสั่งควบคุมขาพอร์ต RA5 ต่อกบัสวิตช์กดติดปล่อยดบัควบคุมให้แอลอีดีสวา่ง (ON) เป็นเวลา 5 
วินาที และขาพอร์ต RA4 ต่อกบัสวิตช์กดติดปล่อยดบัควบคุมให้แอลอีดีดบั (OFF) เป็นเวลา 2 วินาที     
                     ตอบ 
 

                        
5.6  สรุปผลการทดลอง 
        แนวทางการสรุป 
                 การก าหนดทิศทางการท างานของขาพอร์ต โดยการก าหนดค่าในรีจิสเตอร์ดว้ยชุดค าสั่ง 
set_tris_x  ถา้ตอ้งการใหบิ้ตใดท าหนา้ท่ีเป็นเอาตพ์ุตพอร์ต ก าหนดใหเ้ป็น “0”  การเขียนชุดค าสั่ง
ควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลั  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
        1. เปิดโปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ และเขียนชุดค าสั่ง 
        2. บนัทึกช่ือไฟลแ์ละคอมไพลเ์ป็นภาษาเคร่ือง 
        3. เปิดโปรแกรมโปรเตอุส วางอุปกรณ์ และแกไ้ขคุณสมบติัของตวัอุปกรณ์ทุกตวั 
        4. บนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
        5. ทดสอบการท างาน สังเกตการท างานของแอลอีดี 
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        6. เปิดโปรแกรมไมโครโปร 
        7. เปิดขอ้มูลภาษาเคร่ือง 
        8. วางไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A บนซ็อกเก็ตของชุดบนัทึกภาษาเคร่ือง แลว้
บนัทึกแฟ้มภาษาเคร่ือง 
        9. น าอุปกรณ์และไมโครคอนโทรลเลอร์ไปประกอบวงจรบนโปรโตบอร์ด 
        10. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ทดลองจ่ายไฟใหก้บัวงจร และทดสอบการท างาน 
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แบบประเมิแบบประเมินผลนผล  ใบงานใบงานที่ที่  55  หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 8 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนทีไ่ด้ 
หมาย 
เหต ุ

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ภาษาซีควบคุมพอร์ตฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมฯ 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรควบคุมพอร์ตเอาตพ์ตุฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 ตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 สรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.3 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 8 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุตแบบดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

 วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม่
แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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เฉลยใบงานที่เฉลยใบงานที่  66    หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                      สอนคร้ังที ่ 9 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 
6.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
       ตารางที ่ 6.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีการใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั   

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งภาษาซีการใชง้านพอร์ต A 
เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั   
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
       ตารางที ่ 6.2  ผลการทดลองการใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลัดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั
ดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้  และ   ติด  หรือ    ดบั    
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ไดห้รือหลอดไม่
ติด…………..……………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
       ตารางที ่ 6.3  ผลการทดลองการใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลัท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การทดลองการใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ต
อินพุตดิจิทลัท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้  และ   ติด  หรือ    ดบั    
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ไดห้รือหลอดไม่
ติด…………..……………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  
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6.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
             6.5.1  จากชุดค าสั่งภาษาซีรูปท่ี 6.2 จงเขียนโปรแกรมเปล่ียนเง่ือนไขการท างานโดยใหเ้ขียนชุดค าสัง่ควบคุม
ขาพอร์ต RA5 ต่อกบัสวติช์กดติดปล่อยดบัควบคุมใหแ้อลอีดีสวา่ง (ON) เป็นเวลา 5 วนิาที และขาพอร์ต RA4 ต่อกบั
สวติช์กดติดปล่อยดบัควบคุมใหแ้อลอีดีดบั (OFF) เป็นเวลา 2 วนิาที   

 ตอบ 

 
6.6  สรุปผลการทดลอง 
         แนวทางการสรุป 
                 การใชง้านขาพอร์ต RA ตอ้งก าหนดค่าในรีจิสเตอร์พอร์ต RA ดว้ยฟังกช์นั set_tris_a (0x3F)  
หมายถึง ขาพอร์ตทุกขาของพอร์ต RA ท าหนา้ท่ีเป็นอินพุต  การใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั   
มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
        1. เปิดโปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ และเขียนชุดค าสั่ง 
        2. บนัทึกช่ือไฟลแ์ละคอมไพลเ์ป็นภาษาเคร่ือง 
        3. เปิดโปรแกรมโปรเตอุส วางอุปกรณ์ และแกไ้ขคุณสมบติัของตวัอุปกรณ์ทุกตวั 
        4. บนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
        5. ทดสอบการท างาน สังเกตการท างานของแอลอีดี 
        6. เปิดโปรแกรมไมโครโปร และ เปิดขอ้มูลภาษาเคร่ือง 
        8. วางไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A บนซ็อกเก็ตของชุดบนัทึกภาษาเคร่ือง แลว้บนัทึกแฟ้ม 
ภาษาเคร่ือง 
        9. น าอุปกรณ์และไมโครคอนโทรลเลอร์ไปประกอบวงจรบนโปรโตบอร์ด 
                10. ตรวจสอบความถูกตอ้ง ทดลองจ่ายไฟใหก้บัวงจร และทดสอบการท างาน 
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แบบประเมินแบบประเมินผลผลใบงานใบงานที ่ที ่66  หน่วยที ่ 4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                      สอนคร้ังที ่ 9 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที่ รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนที่
ได้ 

หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบ

งาน 
 ตรวจ 

 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 
2.  ขั้นการทดลอง 20    

2.1 การเขียนชุดค าสั่งควบคุมการใชง้าน ฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมฯ 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

2.3 การต่อวงจรการใชง้านพอร์ต A  6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลังการทดลอง 2    
 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สังเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพื้นท่ีทดลอง 1 ความสะอาด   สังเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาด

เรียบร้อย 
 ตรวจ 

 4.3 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเต็ม 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011 สอนคร้ังที ่ 9 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การใชง้านพอร์ต A เป็นพอร์ตอินพุตดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

 วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสงัเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม่
แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวินยัในการท างาน ทรงผมและการแต่งกาย 1 0.5 0 
4 ความรับผดิชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เกบ็ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึบันทกึหลงัหลงัสอนสอน    หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 8 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. ผลการใชแ้ผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 
ผลการสอนของครู 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุต จะมีปัญหาดา้นอุปกรณ์ เน่ืองจากสวติช์ปุ่ม 
กดและหลอดแอลอีดีเป็นแบบใชเ้สียบลงบนโปรโตบ้อร์ดไม่แน่น ท าใหไ้ดผ้ลการทดลองท่ีคลาดเคล่ือน 
ไปในบางคร้ัง 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึบันทกึหลงัหลงัสอนสอน    หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 9 
ช่ือหน่วย  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงรวม  10  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. ผลการใชแ้ผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตอินพุตเอาตพ์ุต 

ผลการสอนของครู 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การปฏิบติัเก่ียวกบัเขียนชุดค าสั่งควบคุมพอร์ตเอาตพ์ุต จะมีปัญหาดา้นอุปกรณ์ เน่ืองจากหลอดแอล 
อีดีเป็นแบบใชเ้สียบลงบนโปรโตบ้อร์ดไม่แน่น และเสียง่าย ท าใหเ้สียเวลาในการแกไ้ข บางคร้ังท าใหผ้ล 
การทดลองท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้   หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 

 
1.  สาระส าคญั 
 หลกัการอินเตอร์รัพต ์คือการขดัจงัหวะการท างานของซีพียู ซ่ึงก าลงัปฏิบติัขอ้ความสั่งของ
โปรแกรมหลัก ให้ไปท าข้อความสั่งโปรแกรมบริการอินเตอร์รัพต์ ข้อดีอันน้ีจึงท าให้วงการ
อุตสาหกรรมนิยมน าไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้เป็นอุปกรณ์หลกัของระบบควบคุมอตัโนมติั การใช้
บริการอินเตอร์รัพต์ท าให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท างานรวดเร็ว เน่ืองจากโปรแกรมไม่ต้องไป
ตรวจสอบเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงตลอดเวลา  

2. สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (Competency)  
   รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการอินเตอร์รัพต ์
   2.1  ด้านความรู้ (Solid knowledge) 
     2.1.1 รู้และเขา้ใจหนา้ท่ีของรีจิสเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์รัพต ์
     2.1.2 รู้และเขา้ใจการเขียนขอ้ความสั่งควบคุมการอินเตอร์รัพต ์
     2.1.3 รู้และเขา้ใจขอ้ความสั่งประมวลผลก่อนการอินเตอร์รัพต ์
     2.1.4 รู้และเขา้ใจการเรียกใชฟั้งกช์นัอินเตอร์รัพตจ์ากคลงัขอ้มูล 
   2.2  ด้านทกัษะการปฏิบัติ (Solid practical) 
     2.2.1  อธิบายหนา้ท่ีของรีจิสเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์รัพต ์
     2.2.2  เขียนขอ้ความสั่งควบคุมการอินเตอร์รัพต ์
     2.2.3 เขียนขอ้ความสั่งประมวลผลก่อนการอินเตอร์รัพต ์
     2.2.4 เขียนฟังกช์นัการอินเตอร์รัพตจ์ากคลงัขอ้มูล  
   2.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
     2.3.1  มีความรับผดิชอบ  2.3.4  มีระเบียบวนิยั    
     2.3.2  มีความขยนัหมัน่เพียร 2.3.5 มีความประหยดั  
     2.3.3  มีความซ่ือสัตย ์
3.  เนือ้หาสาระ 
  3.1  รีจิสเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์รัพต ์
  3.2  การเขียนขอ้ความสั่งควบคุมการอินเตอร์รัพต ์
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  3.3  ค าสั่งประมวลผลก่อนการอินเตอร์รัพต ์
 3.4  ฟังกช์นัการอินเตอร์รัพตจ์ากคลงัขอ้มูล 
4.  กระบวนการเรียนรู้ 
   4.1  กระบวนการกลุ่ม 
   4.2  การบรรยาย 
5.  การบูรณาการ 
    5.1  การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.2  การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
   5.4  สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
   สอนคร้ังที ่10 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
   6.1  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์เร่ือง การอินเตอร์รัพต ์
   6.2  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 5 เร่ือง การอินเตอร์รัพต ์
   6.3  ครูใชค้  าถามน ากบันกัศึกษาเก่ียวกบัการอินเตอร์รัพต ์
   6.4  ครูให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน และสอน
เน้ือหาแบบบรรยาย และถาม-ตอบ หน่วยท่ี 5 เร่ือง การอินเตอร์รัพต์ และร่วมกนัอภิปรายผล ดงัน้ี
     กลุ่มท่ี 1  รีจิสเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์รัพต ์
     กลุ่มท่ี 2  การเขียนขอ้ความสั่งควบคุมการอินเตอร์รัพต ์
     กลุ่มท่ี 3  ค  าสั่งประมวลผลก่อนการอินเตอร์รัพต ์
     กลุ่มท่ี 4  ฟังกช์นัการอินเตอร์รัพตจ์ากคลงัขอ้มูล 
   6.5  ครูนกัศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง การอินเตอร์รัพต ์
   6.6  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้เร่ือง การอินเตอร์รัพต ์นกัศึกษาบนัทึกผลการ
สรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
   6.7  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 5 เร่ือง การอินเตอร์รัพต ์  
  6.8  ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติั ใบงานท่ี 7 เร่ือง การอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั 
  6.9 ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานท่ี 7  
  6.10  ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม 
  6.11  นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 5 เร่ือง การอินเตอร์รัพต ์  
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7.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
        7.1  ส่ือและอุปกรณ์  
          7.1.1 เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 5 การอินเตอร์รัพต ์
   7.2  แหล่งการเรียนรู้   
     7.2.1  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
     7.2.2  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 
11 ทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน 
12 ประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
 
 
13 ประเมินผลงานจากใบงาน 

 
 

14 ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

12 แบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 

13 แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

 
14 แบบประเมินผลงาน 

 
 

15 แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

11. ท าแบบทดสอบผา่น 5 ขอ้ จาก 
10 ขอ้ 

12. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินการ
ปฏิบติังานกลุ่ม 8 คะแนนจาก
คะแนน 15 คะแนน 

13. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินผล
งาน...8....จากคะแนนเตม็...15....
คะแนน 

14. ไดค้ะแนนจากการประเมิน    
คุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน
จากคะแนน  20  คะแนน 

 
9.  กจิกรรมเสนอแนะ ใหน้กัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
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 เฉลเฉลยยแบบทดสอบแบบทดสอบก่อนเรีก่อนเรียนและยนและหลงัเรียน  หลงัเรียน    หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์      จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 
 

ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 จ ก 
2 ง ค 
3 ก ข 
4 ข ข 
5 ค ง 
6 ข ค 
7 ง จ 
8 จ ง 
9 ก ก 

10 ง จ 
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เฉลยแบบฝึกหดัเฉลยแบบฝึกหดัท่ี ท่ี 55      หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011 สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 
 

1.  จงอธิบายความหมายการอินเตอร์รัพตข์องไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A  (1 คะแนน) 
          ตอบ  สัญญาณการขดัจงัหวะกระท าการของหน่วยประมวลผลกลาง ขณะท่ีกระท าการชุดค าสั่ง
ของฟังกช์นัหลกั ใหไ้ปท าชุดค าสั่งของฟังกช์นับริการอินเตอร์รัพต ์ซ่ึงไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
2.  จงอธิบายรายละเอียดรีจิสเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์รัพต ์(3 คะแนน)  
  ตอบ  2.1  INTCON เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการอินเตอร์รัพตห์ลกั 
            2.2  PIE1 เป็นรีจิสเตอร์เอน็เอเบิลแหล่งก าเนิดอินเตอร์รัพตจ์ากอุปกรณ์อินเตอร์รัพตต์วัท่ี 1  
            2.3  PIE2 เป็นรีจิสเตอร์เอน็เอเบิลแหล่งก าเนิดอินเตอร์รัพตจ์ากอุปกรณ์อินเตอร์รัพตต์วัท่ี 2  
            2.4  PIR1 เป็นรีจิสเตอร์แสดงสถานะเง่ือนไขของแหล่งก าเนิดอินเตอร์รัพต ์จากอุปกรณ์
อินเตอร์รัพตต่์อพว่ง ท างานร่วมกบั PIE1 
            2.5  PIR2 เป็นรีจิสเตอร์แสดงสถานะเง่ือนไขของแหล่งก าเนิดอินเตอร์รัพตจ์ากอุปกรณ์
อินเตอร์รัพตต่์อพว่งตวัท่ี 2 ท างานร่วมกบั PIE2  
3.  จงบอกขั้นตอนการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการอินเตอร์รัพต ์มาพอเขา้ใจ (2 คะแนน) 
  ตอบ  3.1  เอน็เอเบิลการอินเตอร์รัพตร์วม โดยการเซตบิต GIE ของรีจิสเตอร์ INTCON 
           3.2  เอน็เอเบิลแหล่งก าเนิดอินเตอร์รัพต ์
           3.3  เขียนชุดค าสั่งการอินเตอร์รัพต ์โดยมีเลขท่ีอยูข่องอินเตอร์รัพตเ์วกเตอร์อยูท่ี่ 0x0004 
           3.4  รอคอยเง่ือนไขของการเกิดอินเตอร์รัพต ์ในลกัษณะต่าง ๆ  
4.  จงบอกความหมายขอ้ความสั่งตวัประมวลผลก่อนการอินเตอร์รัพต ์(2 คะแนน) 
       ตอบ 

ตัวประมวลผลก่อน ความหมายของการเกดิอนิเตอร์รัพต์ 

#INT_AD การแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลเสร็จสมบูรณ์ 
#INT_ADOF เกิดไทมเ์อาตใ์นการแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล 
#INT_BUTTON มีการกดปุ่ม 
#INT_CCP1 จากโมดูล (module) ตรวจจบั CCP1 
#INT_ CCP2 เกิดจากแท่ง (module) ตรวจจบั CCP2 
#INT_EEPROM เขียนขอ้มูลลงในหน่วยความจ าอีอีพรอมเสร็จสมบูรณ์ 
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ตัวประมวลผลก่อน ความหมายของการเกดิอนิเตอร์รัพต์ 

#INT_EXT จากสัญญาณภายนอก RB0/INT 
#INT_ EXT1 จากสัญญาณภายนอกอนัดบั 1 

 
5.  จงเขียนรูปแบบการเขียนชุดค าสัง่การอินเตอร์รัพตท่ี์ก าหนดให ้(2 คะแนน) 
         5.1  การเขียนขอ้ความสั่งตวัประมวลผลก่อนอินเตอร์รัพตดี์ฟอลต ์ 
        ตอบ  รูปแบบ  #int_default 
         5.2  การประกาศตวัประมวลผลก่อนอินเตอร์รัพตแ์บบครอบคลุม 
         ตอบ  รูปแบบ  #int_global 
         5.3  ตวัประมวลผลก่อน ก าหนดล าดบัความส าคญัของการอินเตอร์รัพต ์
                 ตอบ  รูปแบบ  #priority ints 
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เฉลยเฉลยใบงานท่ี ใบงานท่ี 77  หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                      สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

7.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
ตารางที ่ 7.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีการอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั   

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งภาษาซีการอินเตอร์รัพตจ์าก
ไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั   
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

ตารางที ่ 7.2  ผลการทดลองการอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบัดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการ
นบัดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้  และ   ติด  หรือ    ดบั    
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ไดห้รือหลอดไม่
ติด…………..……………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

ตารางที ่ 7.3  ผลการทดลองการอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบัท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การทดลองการอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 
แบบวธีิการนบัท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้  และ   ติด  หรือ    ดบั    
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ไดห้รือหลอดไม่
ติด…………..……………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  
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7.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
         7.5.1 ใหเ้ขียนชุดค าสั่งการใชง้านอินเตอร์รัพตจ์ากขา RB0/INT โดยใหไ้ปแสดงท่ีพอร์ต RD2 
                   ตอบ 

 
7.6  สรุปผลการทดลอง 
           แนวทางการสรุป 
                  การอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั  คือ การนบัสัญญาณจากภายนอกของ 
ไทเมอร์ 0 ท่ีขา RA4/T0CKI โดยใชส้วติช์กดติดปล่อยดบั ท าหนา้ท่ีส่งสัญญาณใหก้บัไทเมอร์ เร่ิม 
นบัสัญญาณเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาณจากตรรกะ “0” เป็นตรรกะ “1” ดว้ยปรีสเกลเลอร์ 2 นั้นคือ 
มีสัญญาณ 2 คร้ัง ต่อการนบั 1 คร้ัง แลว้ส่งตรรกะ “1” ไปท่ีขาพอร์ต RB7 ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
PIC16F877A 
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  แบบประเมินผลใบงานที่ 7 หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนทีไ่ด้ 
หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการอินเตอร์รัพตฯ์  6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมฯ 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรการอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 การตอบค าถามทา้ยการการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 การสรุปผลการการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 การตอบค าถามทา้ยการการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.3 ความถูกตอ้งของผลการการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
 
 



98 

 
 

แบบประเมินผแบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุลพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรมณธรรม จริยธรรม  ฯฯ   หน่วยที ่ 5 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                      สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์ 0 แบบวธีิการนบั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทกึบันทกึหลงัหลงัสอนสอน    หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 10 
ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์      จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
  1.  นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
  2.  นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
  3.  นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัเขียนชุดค าสั่งการอินเตอร์รัพต ์
ผลการสอนของครู 
1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนชุดค าสั่งการอินเตอร์รัพตจ์ากไทมเ์มอร์ 0 แบบวธีิการนบั จะมี

ปัญหาดา้นอุปกรณ์ เน่ืองจากสวติช์ปุ่มกดและหลอดแอลอีดีเป็นแบบใชเ้สียบลงบนโปรโตบ้อร์ดไม่

แน่น ท าใหเ้สียเวลาในการแกไ้ข บางคร้ังท าใหผ้ลการทดลองท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง 

 
 

ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 11-12-13 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 

 
1.  สาระส าคญั 

    การเช่ือมต่อ (interface) ระหวา่งไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก จะตอ้งเช่ือมต่อ
ผา่นทางอินพุตหรือเอาตพ์ุตพอร์ตเท่านั้น พอร์ตอินพุตสามารถเช่ือมต่อไดท้ั้งสัญญาณแบบแอนะ ล็อก
และแบบดิจิทลั พอร์ตเอาตพ์ุตมีหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์แสดงผล เช่น แอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน (LED 
7-Segments) หรือแอลซีดี (จอผลึกเหลว) LCD (Liquid Crystal Display) และท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์
ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ท างานตามขอ้ความสั่ง ในหน่วยน้ีจะกล่าวถึงการการเช่ือมต่อ
ระหวา่งไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก  

2. สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (Competency)  
   มีรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการเช่ือมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 
   2.1  ด้านความรู้ (Solid knowledge) 
     2.1.1 รู้และเขา้ใจวธีิการเช่ือมต่อกบัหน่วยแสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน 
     2.1.2 รู้และเขา้ใจวธีิการเช่ือมต่อกบัหน่วยแสดงผลแอลซีดีโมดูล 
     2.1.3 รู้และเขา้ใจวธีิการเช่ือมต่อกบัเมทริกซ์สวติช์  
     2.1.4  รู้และเขา้ใจการเขียนขอ้ความสั่งควบคุมการท างานของโมดูลแปลงสัญญาณ 
แอนะล็อกเป็นดิจิทลั 
   2.2  ด้านทกัษะการปฏิบัติ (Solid practical) 
     2.2.1   ประกอบวงจรหน่วยแสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วนเขา้กบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.2.2   ประกอบวงจรหน่วยแสดงผลแอลซีดีโมดูลเขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.2.3   ประกอบวงจรเมทริกซ์สวติช์เขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.2.4   เขียนขอ้ความสั่งควบคุมการท างานของโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็น 
ดิจิทลั 
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   2.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
     2.3.1  มีความรับผดิชอบ      
     2.3.2  มีความขยนัหมัน่เพียร   
     2.3.3  มีความซ่ือสัตย ์
     2.3.4  มีระเบียบวนิยั 
     2.3.5 มีความประหยดั 
3.  เนือ้หาสาระ 
  3.1  การเช่ือมต่อกบัหน่วยแสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน 
  3.2  การเช่ือมต่อกบัหน่วยแสดงผลแอลซีดีโมดูล 
  3.3  การเช่ือมต่อกบัเมทริกซ์สวติช์ 
  3.4  การเช่ือมต่อกบัโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั  
4.  กระบวนการเรียนรู้ 
   4.1  กระบวนการกลุ่ม 
   4.2  การบรรยาย 
5.  การบูรณาการ 
    5.1  การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.2  การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
   5.4  สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
   สอนคร้ังที ่11 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
   6.1  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์เร่ือง การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์
ภายนอก 
   6.2  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 6 เร่ือง การประสานต่อไมโครคอน - 
โทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก    
   6.3  ครูใชค้  าถามน ากบันกัศึกษาเก่ียวกบัการประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์
ภายนอก    
   6.4  ครูใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยท่ี 6 
เร่ือง การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก ร่วมกนัอภิปรายแลว้สรุปผล ดงัน้ี
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     กลุ่มท่ี 1  การเช่ือมต่อกบัหน่วยแสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน 
     กลุ่มท่ี 2  การเช่ือมต่อกบัหน่วยแสดงผลแอลซีดีโมดูล 
     กลุ่มท่ี 3  การเช่ือมต่อกบัเมทริกซ์สวติช์ 
     กลุ่มท่ี 4   การเช่ือมต่อกบัโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั  
   6.5  นกัศึกษาน าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบั 
เมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน    
   6.6   ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ เร่ือง การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์
กับ อุ ป ก รณ์ ภ ายน อก  นั ก ศึ ก ษ าบัน ทึ ก ผ ลก ารส รุป เพิ่ ม เติ ม ใน ส่ วน ท่ี ย ัง ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ 
   6.7 ให้นักศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 8 เร่ือง การต่อประสานเมทริกซ์สวิตช์แสดงผลแอลอีดี
ตวัเลข 7 ส่วน 
  6.8 ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานท่ี 8  
  6.9 ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม  
   สอนคร้ังที ่12 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
  6.10   ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
      6.11  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบั
แผงเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลซีดีโมดูล ตามเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย  นกัศึกษากลุ่มอ่ืนบนัทึกขอ้มูล 
   6.12  ครูและนักศึกษาร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบั
อุปกรณ์ภายนอก นกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
      6.13  ครูใหน้กัศึกษาท าใบงานท่ี 9 เร่ือง การต่อประสานแผงเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลซีดี 
โมดูล 
  6.14  ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานท่ี 9   
  6.15  ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม  
   สอนคร้ังที ่13 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
  6.16  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
   6.17   ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบั
อุปกรณ์ภายนอก ตามเร่ืองท่ีกลุ่มไดรั้บมอบหมาย นกัศึกษากลุ่มอ่ืนบนัทึกขอ้มูล 
   6.18  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ เร่ือง การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
กบัอุปกรณ์ภายนอก นกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
      6.19  ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 10 เร่ือง การเขียนชุดค าสั่งรับสัญญาณแอนะล็อกแปลง
เป็นดิจิทลั 
  6.20  ครูประเมินผลการปฏิบติังาน ใบงานท่ี 10  
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  6.21  ครูประเมินผลและบนัทึกพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม  
  6.22  นกัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 6 การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์
กบัอุปกรณ์ภายนอก 
7.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
        7.1  ส่ือและอุปกรณ์  
                       7.1.1  เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 6 การประสานต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กบั
อุปกรณ์ภายนอก 
   7.2  แหล่งการเรียนรู้   
     7.2.1  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
     7.2.2  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซด์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 
15 ทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน 
16 ประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
 
 
17 ประเมินผลงานจากใบงาน 

 
 

18 ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

16 แบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 

17 แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

 
18 แบบประเมินผลงาน 

 
 

19 แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

15. ท าแบบทดสอบผา่น 5 ขอ้ จาก 
10 ขอ้ 

16. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินการ
ปฏิบติังานกลุ่ม 8 คะแนนจาก
คะแนน 15 คะแนน 

17. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินผล
งาน...8....จากคะแนนเตม็...15....
คะแนน 

18. ไดค้ะแนนจากการประเมิน    
คุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน
จากคะแนน  20  คะแนน 

 
9.  กจิกรรมเสนอแนะ ใหน้กัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  หลงัเรียน    หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่11-12-13 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
 

ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ง จ 
2 ค ง 
3 ข ค 
4 จ ก 
5 ก ข 
6 ข ก 
7 ค ค 
8 ง ข 
9 จ ง 

10 ก จ 
11 ข ค 
12 จ ก 
13 ค ข 
14 ข ง 
15 ง จ 
16 ค ง 
17 ข ค 
18 ก ข 
19 ก จ 
20 ง ก 
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เฉลยเฉลยแบบฝึกหดัแบบฝึกหดัท่ี ท่ี 66    หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่11-12-13 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
 

1.  จงอธิบายรูปแบบการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก มาพอเขา้ใจ  
(5 คะแนน) 
          ตอบ  การต่อประสานระหวา่งไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก ตอ้งต่อผา่นอินพุต
หรือเอาตพ์ุตพอร์ต พอร์ตอินพุตสามารถต่อประสานไดท้ั้งสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทลั พอร์ต
เอาตพ์ุตสามารถต่อประสานกบัอุปกรณ์แสดงผล เช่น แอลซีดีแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน  และสวติช์
ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 
2.  จงบอกวธีิการเขียนชุดค าสั่งควบคุมแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วนแสดงผลแบบ 1 หลกั  (5 คะแนน) 
          ตอบ  2.1  สร้างตวัแปรแถวล าดบัขนาด 1 มิติ เพื่อเก็บรหสัต าแหน่งตวัเลขน าไปแสดงผลโดย
เก็บเป็นเลขฐานสิบหก  และก าหนดใหต้วัแปรแถวล าดบัต าแหน่งแรกเก็บค่า 0 เรียงล าดบัไปเร่ือยๆ 
จนครบขอ้มูล  
             2.2  วธีิการแสดงตวัเลข ใหส่้งรหสัต าแหน่งไปใหก้บัตวัแปรแถวล าดบั เช่น  ถา้ตอ้งการ
แสดงเลข 0 ใหส่้งค่า 0 ไปใหก้บัตวัแปรแถวล าดบั ดงัน้ี SEVEN_SEG [0]  
3.  จงบอกช่ือและหนา้ท่ีของฟังกช์ัน่หลกัในการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการแสดงผลแอลซีดีในแบบวธีิ 
4 บิต (6 คะแนน) 
       ตอบ   3.1  lcd_int () เป็นฟังกช์ัน่ติดตั้งการใชง้านแอลซีดีโมดูล จะตอ้งเรียกใชฟั้งกช์ัน่น้ีเป็น
ฟังกช์ัน่แรกก่อนฟังกช์ัน่อ่ืนๆ ของไลบรารี lcd.c 
            3.2  lcd_putc (c) ฟังกช์ัน่แสดงขอ้ความท่ีแอลซีดีโมดูลในต าแหน่งปัจจุบนัและส่ง
อาร์กิวเมนตค์วบคุมการแสดงผล เช่น \f (ลบลา้งจอ) และ \n เร่ิมตน้บรรทดัใหม่ 
           3.3  lcd_gotoxy (x,y) ฟังกช์ัน่ก าหนดต าแหน่งท่ีจะเขียนบนแอลซีดีโมดูล  
           3.4  lcd_getc (x,y) ฟังกช์ัน่อ่านอกัขระจากต าแหน่งท่ี x, y จากแอลซีดีโมดูล  
4.  จงบอกฟังกช์ัน่ส าหรับการกราดตรวจอ่านขอ้มูลจากเมทริกซ์สวิตช์ ช่ือ kbd.c  (2 คะแนน) 
      ตอบ  4.1  kbd_init () เป็นฟังกช์ัน่ติดตั้งการใชค้  าสั่งในกราดตรวจอ่านขอ้มูลจากเมทริกซ์สวติช์
เป็นล าดบัแรก ก่อนการเรียกใชง้านฟังกช์ัน่อ่ืน ๆ 
          4.2  kbd_getc (c) เป็นฟังกช์ัน่อ่านขอ้มูลจากเมทริกซ์สวิตช์ มีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี c = 
kbd_getc (c)  
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5.  จงบอกช่ือฟังกช์ัน่เพื่อการอ่านค่าสัญญาณและแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั (2 คะแนน) 
       ตอบ   5.1  ฟังกช์ัน่ก าหนดขาพอร์ตแอนะล็อก ไดแ้ก่ setup_adc (), setup_adc_ports () และ 
setup_adc_channel () 
           5.2  ฟังกช์ัน่การอ่านสัญญาณแอนะล็อก ไดแ้ก่ read_adc () 
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เฉลยเฉลยใบงานท่ีใบงานท่ี  88  หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 11 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
  

8.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
ตารางที ่ 8.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดี 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งการต่อประสานเมทริกซ์ 
สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน 
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
ตารางที ่ 8.2  ผลการทดลองการต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดี
ตวัเลข 7 ส่วนดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
   ตารางที ่ 8.3  ผลการทดลองการท างานกดแป้นสวิตช์ดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส  

กดแป้นสวติช์หมายเลข ต าแหน่งของแอลอดีีหลกั (a-f) ทีส่ว่างบนแอลอดีีตัวเลข 7 ส่วน 

1 b,c 
2 a,b,d,e,g 
3 a,b,c,d,g 
4 b,c,f,g 
5 a,c,d,g,f 
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   ตารางที ่ 8.3  (ต่อ)  

กดแป้นสวติช์หมายเลข ต าแหน่งของแอลอดีีหลกั (a-f) ทีส่ว่างบนแอลอดีีตัวเลข 7 ส่วน 

6 a,c,d,e,f,g 
7 a,b,c 
8 a,b,c,d,e,f,g 
9 a,b,c,d,f,g 
0 a,b,c,d,e,f 
* - 
# - 

 
ตารางที ่ 8.4  ผลการทดลองการต่อเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วนบนโปรโตบ้อร์ด 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การ ต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดี 
        ตวัเลข 7 ส่วนท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
ตารางที ่ 8.5  ผลการทดลองการต่อวงจรประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน 

กดแป้นสวติช์หมายเลข ต าแหน่งของแอลอดีีหลกั (a-f) ทีส่ว่างบนแอลอดีีตัวเลข 7 ส่วน 

1 b,c 
2 a,b,d,e,g 
3 a,b,c,d,g 
4 b,c,f,g 
5 a,c,d,g,f 
6 a,c,d,e,f,g 
7 a,b,c 
8 a,b,c,d,e,f,g 
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ตารางที ่ 8.5  (ต่อ) 

กดแป้นสวติช์หมายเลข ต าแหน่งของแอลอดีีหลกั (a-f) ทีส่ว่างบนแอลอดีีตัวเลข 7 ส่วน 

9 a,b,c,d,f,g 
0 a,b,c,d,e,f 
* - 
# - 

 
8.6  ค าถามท้ายการทดลอง 
       8.5.1  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมแอลซีดีตวัเลข 7 ส่วนแสดงผลแบบ 1 หลกั มีวธีิการเขียน
ชุดค าสั่งควบคุมอยา่งไรบา้ง 

            ตอบ  1.  สร้างตวัแปรแถวล าดบัขนาด 1 มิติ เพื่อเก็บรหสัต าแหน่งตวัเลขน าไปแสดงผล
โดยเก็บเป็นเลขฐานสิบหก  
                      2.  วธีิการแสดงตวัเลข ใหส่้งรหสัต าแหน่งไปใหก้บัตวัแปรแถวล าดบั     

       8.6.2  จงบอกความหมายของชุดค าสั่งบรรทดัท่ี 12 และ 13  ดงัรูปท่ี  8.2 
                     ตอบ   บรรทดัท่ี 12 ประกาศตน้แบบฟังกช์ัน่อินเตอร์รัพต ์
      บรรทดัท่ี 13 เปิดการใชง้านอินเตอร์รัพตจ์ากภายนอกท่ีขา RB0/INT  

8.7  สรุปผลการทดลอง 
 แนวทางการสรุป 
            การใชง้านแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วนแบบแอโนดร่วม แหล่งจ่ายไฟบวก 5 โวลต ์ต่อท่ีขาต่อร่วม 
(ขา 3, 14) เม่ือตอ้งการให้ส่วนใดติดสว่าง ให้ต่อส่วนกบักราวนด์หรือป้อนตรรกะ “0” การใช้งาน
แอลอีดีตวัเลข 7 ส่วนแบบแคโทดร่วม จะตอ้งต่อขาร่วมกบักราวนด์ (ขา 3, 8) เม่ือตอ้งการให้ส่วนใด
ติดสวา่ง ป้อนตรรกะ “1” ใหก้บัส่วนนั้น 
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เฉลยเฉลยใบใบงงานท่ีานท่ี  99  หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 12 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลซีดี จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

9.4  ล าดับขั้นการทดลอง 

 ตารางที ่ 9.1  ผลการทดลองเขียนชุดค าสั่งการต่อประสานแผงเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลซีดีโมดูล 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งการต่อประสานแผงเมทริกซ์
สวติช์แสดงผลแอลซีดีโมดูล 
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
 ตารางที ่ 9.2  ผลการทดลองวงจรการต่อประสานเมทริกซ์สวติช์และแอลซีดีโมดูลดว้ยโปรแกรมฯ 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การต่อประสานเมทริกซ์สวติช์และแอลซีดี
โมดูลดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส   
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
                    ตารางที ่ 9.3  ผลการทดลองการท างานกดแป้นสวติช์ดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส  

กดแป้นสวติช์หมายเลข ตัวเลขทีจ่อแสดงผลแอลซีดีโมดูลแสดง 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
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                   ตารางที ่ 9.3  (ต่อ)   

กดแป้นสวติช์หมายเลข ตัวเลขทีจ่อแสดงผลแอลซีดีโมดูลแสดง 

6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
0 0 
* - 
# - 

 

 ตารางที ่ 9.4  ผลการทดลองการต่อประสานเมทริกซ์สวติช์และแอลซีดีโมดูลท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

การทดลอง  ผลการทดลอง  (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การ การต่อประสานเมทริกซ์สวติช์และแอลซีดี 
       โมดูลท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

 
 
 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

                    ตารางที ่ 9.5  ผลการทดลองการกดแป้นสวติช์การต่อเมทริกซ์สวติช์และแอลซีดีโมดูล 

กดแป้นสวติช์หมายเลข ตัวเลขทีจ่อแสดงผลแอลซีดีโมดูลแสดง 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
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                    ตารางที ่ 9.5  (ต่อ)   

กดแป้นสวติช์หมายเลข ตัวเลขทีจ่อแสดงผลแอลซีดีโมดูลแสดง 

0 0 
* - 
# - 

 

9.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
        9.5.1  ฟังกช์ัน่หลกัในการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการแสดงผลแอลซีดีในแบบวธีิ 4 บิตประกอบ 
ดว้ยชุดค าสั่งอะไรบา้ง 
    ตอบ  1.  lcd_int () เป็นฟังกช์ัน่ติดตั้งการใชง้านแอลซีดีโมดูล จะตอ้งเรียกใชฟั้งกช์ัน่น้ี
เป็นฟังกช์ัน่แรกก่อนฟังกช์ัน่อ่ืนๆ ของไลบรารี lcd.c 
       2.  lcd_putc (c) ฟังก์ชัน่แสดงขอ้ความท่ีแอลซีดีโมดูลในต าแหน่งปัจจุบนัและส่ง
อาร์กิวเมนตค์วบคุมการแสดงผล เช่น \f (ลบลา้งจอ) และ \n เร่ิมตน้บรรทดัใหม่  
       3.  lcd_gotoxy (x,y) ฟังกช์ัน่ก าหนดต าแหน่งท่ีจะเขียนบนแอลซีดีโมดูล  
       4.  lcd_getc (x,y) ฟังกช์ัน่อ่านอกัขระจากต าแหน่งท่ี x, y จากแอลซีดีโมดูล  
 9.5.2  จงบอกความหมายของชุดค าสั่งบรรทดัท่ี 21 ดงัรูปท่ี  9.2 
                     ตอบ   ตรวจสอบว่าตวัแปร X มีค่าเท่ากับอกัขระ “*” หรือไม่ ถ้าเท่ากบั “*”  ฟังก์ชัน 
Putc “\F”  จะถูกเรียกใชง้านซ่ึงเป็นค าสั่งในการลบลา้งหนา้จอของแอลซีดีโมดูล   

9.8  สรุปผลทดลอง 
 แนวทางการสรุป 
            โปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ไดเ้ตรียมฟังกช์ัน่ส าหรับการกราดตรวจอ่านขอ้มูลจากเมท
ริกซ์สวติซ์ ช่ือ kbd.c ประกอบดว้ยฟังกช์ัน่หลกัๆ และจะตอ้งเรียกใชทุ้กคร้ังเม่ือเรียกใชฟั้งกช์ัน่ kbd.c 
     1) kbd_init () เป็นฟังก์ชั่นติดตั้งการใช้ค  าสั่งในกราดตรวจอ่านขอ้มูลจากเมทริกซ์สวิตซ์
เป็นล าดบัแรก ก่อนการเรียกใชง้านฟังกช์ัน่อ่ืน ๆ 
     2) kbd_getc (c) เป็นฟังก์ชั่นอ่านขอ้มูลจากเมทริกซ์สวิตซ์ มีรูปแบบการใช้งานดังน้ี c = 
kbd_getc (c)  

 
 
 
 



113 
 

เฉลยเฉลยใบงานใบงานท่ีท่ี  1100  หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 13 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งรับสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

10.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
ตารางที ่ 10.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งรับสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นดิจิทลั 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งรับสัญญาณแอนะล็อกแปลง
เป็นดิจิทลั 
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
            ตารางที ่ 10.2  บนัทึกผลการทดลองการเช่ือมต่อรับสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นสัญญาณ 
                                    ดิจิทลัดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส  

ปรับค่าตัวต้านทานให้มีค่าทีแ่ตกต่างกนั จอแสดงผลแอลซีดีแสดงค่าแรงดัน 

ปรับค่าตวัตา้นทานใหมี้ค่าต ่าสุด           0          โวลต ์
ปรับค่าตวัตา้นทานใหมี้ค่าสูงสุด           4.9          โวลต ์

 

         ตารางที ่ 10.3  บนัทึกผลการทดลองการเช่ือมต่อรับสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นสัญญาณ 
                                 ดิจิทลัดว้ยอุปกรณ์จริงบนโปรโตบอร์ด 

ปรับค่าตัวต้านทานให้มีค่าทีแ่ตกต่างกนั จอแสดงผลแอลซีดีแสดงค่าแรงดัน 

ปรับค่าตวัตา้นทานใหมี้ค่าต ่าสุด           0.5          โวลต ์
ปรับค่าตวัตา้นทานใหมี้ค่าสูงสุด           4.5          โวลต ์

10.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
         10.5.1  รีจิสเตอร์ท่ีใชใ้นการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
        ตอบ   ADCONO  เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท างาน A/D ตวัท่ี 1  
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      ADCON1  เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท างาน A/D ตวัท่ี 1  
      ADRESH  เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท างาน A/D ไบตสู์ง 
                                ADRESL  เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท างาน A/D ไบตต์ ่า 
  10.5.2  จงบอกความหมายของชุดค าสั่งบรรทดัท่ี 10 และ 11 ดงัรูปท่ี  10.2 
                      ตอบ   บรรทดัท่ี 10  ทุกขาของพอร์ต A และ E ท าหนา้ท่ีแปลงสัญญาณแอนะล็อก 
                                                      เป็นดิจิทลั 
    บรรทดัท่ี 11  ใชส้ัญญาณนาฬิกาภายใน ส าหรับการแปลงสัญญาณแอนะล็อก                          
                                                       เป็นดิจิทลั 

10.6  สรุปผลการทดลอง 
  แนวทางการสรุป 

              โมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั มีหน้าที่รับค่าแรงดนัไฟฟ้าต่อจากตวัรับรู้ ระดบั
สัญญาณไฟฟ้ามาตรฐานท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถประมวลผลไดคื้อ 0 ถึง 5 โวลต์ โดยมีพอร์ต 
แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลัจ านวน 8 ช่อง ประกอบด้วยพอร์ต A จ านวน 5 ช่อง และพอร์ต E 
จ านวน 3 ช่อง ความละเอียดการแปลงก าหนดได ้2 ระดบัคือ 8 บิต (256 ค่า) และ 10 บิต (1,024 ค่า) 
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แบบประเแบบประเมินผลมินผลใบงานท่ี ใบงานท่ี 88  หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 11 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนที่
ได้ 

หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการต่อประสานฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมฯ 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรการต่อประสานเมทริกซ์ฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีการทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 1 ครบถว้น  ตรวจ 
 4.2 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.3 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.4 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
                  (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ฯ หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                      สอนคร้ังที ่ 11 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15 ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การต่อประสานเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วน จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
                   (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แบบประเมินผลแบบประเมินผลใบงานท่ี ใบงานท่ี 99  หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 12 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การต่อประสานแผงเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลซีดีโมดูล จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

หมาย 
เหต ุ

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการต่อประสาน
ฯ 

6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมฯ 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรการอินเตอร์รัพตจ์ากไทเมอร์
ฯ 

6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 2 ความถกูตอ้ง  ตรวจ 
2.5 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาด

เรียบร้อย 
 ตรวจ 

 4.2 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.3 การส่งใบงานการทดลอง 2 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
                     (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 12 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การต่อประสานแผงเมทริกซ์สวติช์แสดงผลแอลซีดีโมดูล จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
                    (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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แบบประเมินผลแบบประเมินผลใบงานท่ี ใบงานท่ี 1100  หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 13 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งรับสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 
วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ที ่ รายการประเมนิ 
คะแนน 
เตม็ 

รายละเอยีด 
ทีพ่จิารณา 

คะแนนที่
ได้ 

หมาย 
เหตุ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 22    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่รับสญัญาณแอนะลอ็กฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมฯ 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรรับสญัญาณแอนะลอ็กฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีการทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 3    
 4.1 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.2 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 1 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.3 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
                   (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
 
 

 



120 

 
 

แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ หน่วยที ่ 6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 13 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งรับสัญญาณแอนะล็อกแปลงเป็นดิจิทลั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความปลอดภยั 1 0.5 0 
9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ

ท างาน  
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 

0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส 0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
                (นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทึบันทึกหลงัสอนกหลงัสอน  หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 11 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. ผลการใชแ้ผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. สามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. สามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบั ตวัแสดงผล

ตวัเลข 7 ส่วน 
ผลการสอนของครู 

1. สามารถจดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนไดค้รบถว้น และจดักิจกรรมการเรียนการสอนได้
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ 

2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 
ปัญหา/อุปสรรค 

การปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัเมทริกซ์สวติช์แสดงผลตวัเลข 7 

ส่วน จะมีปัญหาดา้นการเขียนโปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาก และเป็นแบบใชเ้สียบลงบนโปรโตบ้อร์ดไม่

ถูกตอ้ง ท าใหเ้สียเวลาในการแกไ้ข บางคร้ังท าใหผ้ลการทดลองท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง 

          
 

ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทึบันทึกหลงัสอนกหลงัสอน  หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 12 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 

ผลการใช้แผนการสอน 
1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. สามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. สามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัหน่วยแสดงผล

แอลซีดีโมดูล 
ผลการสอนของครู 

1. จดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนไดค้รบถว้น และจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มี
ประสิทธิภาพ 

2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 
ปัญหา/อุปสรรค 

การปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัหน่วยแสดงผลแอลซีดีโมดูล จะมี

ปัญหาดา้นการเขียนโปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาก และเป็นแบบใชเ้สียบลงบนโปรโตบ้อร์ดไม่ถูกตอ้ง ท า

ใหเ้สียเวลาในการแกไ้ข บางคร้ังท าใหผ้ลการทดลองท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง 

           
 

ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 บันทึบันทึกหลงัสอนกหลงัสอน  หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 13 
ช่ือหน่วย  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  15  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัโมดูลแปลง

สัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั 
ผลการสอนของครู 

1. จดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนไดค้รบถว้น และจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มี
ประสิทธิภาพ 

2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 
ปัญหา/อุปสรรค 
       การปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็น
ดิจิทลัจะมีปัญหาดา้นการเขียนโปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาก และเป็นแบบใชเ้สียบลงบนโปรโตบ้อร์ดไม่
ถูกตอ้ง ท าใหเ้สียเวลาในการแกไ้ข บางคร้ังท าใหผ้ลการทดลองท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง 
          

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แผนแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้  หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่14 
ช่ือหน่วย  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 

 
1.  สาระส าคญั 
 การส่ือสารขอ้มูล (Data Communication) หมายถึง การรับ ส่ง โอน ยา้ย หรือแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ระหวา่งอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ ผา่นส่ือน าขอ้มูล ไมโครคอนโทรลเลอร์มีวิธีการส่ือสารขอ้มูล ท่ี
ไดรั้บความนิยม เช่น การส่ือสารผา่นพอร์ตอนุกรม RS-232,  I2C และ 1 สาย เป็นตน้  

2. สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (Competency)  
   รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
   2.1  ด้านความรู้ (Solid knowledge) 
     2.1.1 รู้และเขา้ใจระบบการส่ือสาร 
     2.1.2 รู้และเขา้ใจการส่ือสารของพอร์ตอนุกรม 

     2.1.3 รู้และเขา้ใจการส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ I2C บสั 
     2.1.4 รู้และเขา้ใจการส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ 1 สาย 
   2.2  ด้านทกัษะการปฏิบัติ (Solid practical) 
     2.2.1  อธิบายความหมายของระบบการส่ือสาร 
     2.2.2  เขียนขอ้ความสั่งติดต่อส่ือสารกบัพอร์ตอนุกรม 

     2.2.3 เขียนขอ้ความสั่งติดต่อส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ I2C บสั 

     2.2.4 เขียนขอ้ความสั่งติดต่อส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ 1 สาย 
   2.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
     2.3.1  มีความรับผดิชอบ      
     2.3.2  มีความขยนัหมัน่เพียร   
     2.3.3  มีความซ่ือสัตย ์
     2.3.4  มีระเบียบวนิยั 
     2.3.5 มีความประหยดั 
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3.  เนือ้หาสาระ 
  3.1  ระบบการส่ือสาร 
  3.2  การส่ือสารของพอร์ตอนุกรม 

  3.3  การส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ I2C บสั 
 3.4  การส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ 1 สาย 
4.  กระบวนการเรียนรู้ 
   4.1  กระบวนการกลุ่ม 
   4.2  การบรรยาย 
5.  การบูรณาการ 
    5.1  การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.2  การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
   5.4  สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
   สอนคร้ังที ่14 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
   6.1  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
   6.2  นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 7 เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร
   6.3  ครูใชค้  าถามน ากบันกัศึกษาเก่ียวกบัระบบและรูปแบบการส่ือสาร    
   6.4  ครูให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการสอน หน่วยท่ี 7 
เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร ร่วมกนัอภิปรายแลว้สรุป ดงัน้ี     
     กลุ่มท่ี 1  ระบบการส่ือสาร 
     กลุ่มท่ี 2  การส่ือสารของพอร์ตอนุกรม 

     กลุ่มท่ี 3  การส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ I2C บสั 
     กลุ่มท่ี 4  การส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ 1 สาย 
   6.5  นกัศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
   6.6  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองค์ความรู้เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร นกัศึกษา
บนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
   6.7  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 7 เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
   6.7  ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 11 เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
  6.8 ครูประเมินผลการปฏิบติังานท่ี 11 โดยใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังาน 
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  6.9 ครูประเมินผลพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม โดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรม 
           6.10  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 7 เร่ือง ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
7.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
        7.1  ส่ือและอุปกรณ์  
          7.1.1 เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 7 ระบบและรูปแบบการส่ือสาร 
   7.2  แหล่งการเรียนรู้   
     7.2.1  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
     7.2.2  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 
19 ทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน 
20 ประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
 
 
21 ประเมินผลงานจากใบงาน 

 
 

22 ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

20 แบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 

21 แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

 
22 แบบประเมินผลงาน 

 
 

23 แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

19. ท าแบบทดสอบผา่น 5 ขอ้ จาก 
10 ขอ้ 

20. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินการ
ปฏิบติังานกลุ่ม 8 คะแนนจาก
คะแนน 15 คะแนน 

21. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินผล
งาน...8....จากคะแนนเตม็...15....
คะแนน 

22. ไดค้ะแนนจากการประเมิน    
คุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน
จากคะแนน  20  คะแนน 

 
9.  กจิกรรมเสนอแนะ ใหน้กัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิม่เติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 14 
ช่ือหน่วย  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 
 

ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ง ค 
2 ข ง 
3 จ ก 
4 ค ข 
5 ก ง 
6 จ ง 
7 ข ก 
8 ก ก 
9 ง ค 

10 ค ข 
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เฉลยแบบฝึกหดั  เฉลยแบบฝึกหดั    หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 14 
ช่ือหน่วย  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 

 
1.  จงบอกรูปแบบและระบบการส่ือสารของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A (3 คะแนน) 
   ตอบ  1.1 การส่ือสารแบบอนุกรม สามารถส่งขอ้มูลไดค้ร้ังละ 1 บิต ใชส้ายสัญญาณจ านวนนอ้ย  
รับ-ส่งขอ้มูลไดใ้นระยะทางท่ีไกล 
             1.2  การส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ I2C บสั  เป็นการส่ือสารอนุกรมแบบซิงโครนสั ใช้
ติดต่อส่ือสารกบัอุปกรณ์ภายนอกดว้ยสายสัญญาณ 2 เส้น คือสายขอ้มูลอนุกรม และสายสัญญาณ
นาฬิกา  
              1.3  การส่ือสารกบัอุปกรณ์แบบ 1 สาย  เป็นการส่ือสารแบบสองทิศทาง  แต่ขอ้มูล
เดินทางไดท้างเดียว อุปกรณ์ในระบบตอ้งระบุวา่ตวัใดเป็นแม่ข่ายและตวัใดเป็นลูกข่าย  
2.  จงบอกรูปแบบการส่ือสารแบบอนุกรมแบ่งตามลกัษณะสัญญาณการส่งทั้ง 3 แบบมาพอเขา้ใจ  
(3 คะแนน) 
         ตอบ   2.1  ซิมเพล็กซ์  เป็นการส่ือสารขอ้มูลทิศทางเดียวในช่วงเวลาหน่ึง ผูส่้ง ท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูล
อยา่งเดียว ผูรั้บ ก็ท  าหนา้ท่ีรับขอ้มูลแต่เพียงอยา่งเดียว  
            2.2  ฮาลฟ์ดูเพล็กซ์  เป็นการส่ือสารในลกัษณะก่ึงสองทาง ประกอบดว้ยสายสัญญาณไป
และสายสัญญาณกลบัแยกกนั การรับและส่งจะไม่สามารถท าพร้อมกนัได ้ในเวลาเดียวกนั เม่ือจะส่ง
ตอ้งหยดุการรับและเม่ือจะรับตอ้งหยดุการส่ง 
           2.3  ฟูลดูเพล็กซ์  เป็นการส่ือสารสองทาง สายสัญญาณไปแยกกบัสายสัญญาณกลบั การ
รับและส่งสามารถท าพร้อมในเวลาเดียวกนัได ้
3.  จงบอกหลกัการเช่ือมต่ออุปกรณ์แบบ I2C บสั มาพอเขา้ใจ (2 คะแนน)  
       ตอบ  การเช่ือมต่ออุปกรณ์แบบ I2C บสัใชส้ายสัญญาณสองเส้น คือ SDA และ SCL แม่ข่ายท า
หนา้ท่ีสร้างสัญญาณนาฬิกาควบคุมการอ่านและเขียนขอ้มูล  ลูกข่ายตอ้งปฏิบติัตาม  รูปแบบสัญญาณ
นาฬิกาใชใ้นการส่ือสารระหวา่งบสักบัอุปกรณ์ท่ีมาเช่ือมต่อเรียกวา่ “โพรโทคอล” 
4.  จงบอกช่องเวลาการเขียนขอ้มูลบนระบบบสัแบบ 1 สาย มาพอเขา้ใจ (1 คะแนน) 
  ตอบ  เม่ือเร่ิมติดต่อกบัอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออยูก่บับสัไดแ้ลว้  กระบวนการเขียนขอ้มูล เร่ิมตน้ 
ดว้ยการเขียนตรรกะ “0” และใหค้งสถานะเป็นเวลา 60 ไมโครวินาที ถึง 120 ไมโครวินาที  
5. โพรโทคอลการส่ือสารขอ้มูลแบบ 1 สายส าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ มีอะไรบา้ง (1 คะแนน) 
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  ตอบ  5.1  รหสัของตระกลู จ านวน 8 บิต  
     5.2  เลขหมายประจ าตวั (Serial Number) จ านวน 48 บิต 
     5.3  รหสัตรวจสอบความผดิพลาด (Cyclical Redundancy Check) จ านวน 8 บิต 
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เฉลยเฉลยใบงานท่ีใบงานท่ี  1111  หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 14 
ช่ือหน่วย  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การส่ือสารระบบบสัแบบ 1 สาย จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

11.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
  ตารางที ่ 11.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการส่ือสารระบบบสัแบบ 1 สาย 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งควบคุมการส่ือสารระบบบสั
แบบ 1 สาย 
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
    ตารางที ่ 11.2  ผลการทดลองการส่ือสารระบบบสัแบบ 1 สายดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส  

ทดลองปรับค่าอุณหภูมิให้มีค่าทีแ่ตกต่างกนั จอแอลซีดีโมดูลแสดงค่าอุณหภูมิ 

ปรับค่าอุณหภูมิท่ีตวัไอซี DS18B20 ใหมี้ค่าต ่าสุด                         5                      องศา 
ปรับค่าอุณหภูมิท่ีตวัไอซี DS18B20 ใหมี้ค่าสูงสุด                      98                     องศา 

 
            ตารางที ่ 11.3  ผลการทดลองการส่ือสารระบบบสัแบบ 1 สายท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

วางไอซี DS18B20 ทีส่ิ่งแวดล้อมแตกต่างกนั จอแอลซีดีโมดูลแสดงค่าอุณหภูมิ 

ขณะวางในหอ้งปกติ                        26                   องศา 
ขณะวางติดกบัแกว้ใส่น ้าเยน็                         3                    องศา 
ขณะวางติดกบัแกว้ใส่น ้าร้อน                        86                   องศา 

 
11.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
          11.5.1  จงอธิบายการท างานของค าสั่งแปลงอุณหภูมิส าหรับไอซี DS18B20 ติดต่อกบัระบบบสั
แบบ 1 สาย   
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                      ตอบ  ตอ้งรอการแปลงอุณหภูมิอยา่งนอ้ย 200 มิลลิวนิาที เพื่อน าค่าท่ีแปลงเก็บไวท่ี้
หน่วยความจ าใชง้านชัว่คราว (Scratchpad Memory) โดยการส่งค่า 0x44 ใหก้บับสั 
         11.5.2  จงบอกความหมายของชุดค าสั่งภาษาซีหลกัของบรรทดัท่ี  31 ดงัรูปท่ี  11.3 

                      ตอบ  ใหน้ าขอ้ความ Temp.Meter ไปแสดงท่ีแอลซีดีโมดูล แลว้ข้ึนบรรทดัใหม่  

11.6  สรุปผลการทดลอง 
  แนวทางการสรุป 
        จากการจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส โดยปรับค่าอุณหภูมิท่ีตวัไอซี DS18B20 ให้
มีค่าต ่าสุด ท่ีจอแอลซีดีโมดูลแสดงค่าอุณหภูมิต ่าอยูท่ี่ประมาณ 5 องศา และถ้าปรับค่าอุณหภูมิท่ีตวั
ไอซี DS18B20 ใหมี้ค่าสูงสุด ท่ีจอแอลซีดีโมดูลแสดงค่าอุณหภูมิสูงอยูท่ี่ประมาณ 98 องศา  
  วงจรใชง้านจริงวางไอซี DS18B20 ท่ีสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั ขณะวางในหอ้งปกติ ท่ีจอแอล
ซีดีโมดูลแสดงค่าอุณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 25-27 องศา ขณะวางติดกบัแกว้ใส่น ้าเยน็  ท่ีจอแอลซีดีโมดูล
แสดงค่าอุณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 2-4 องศา และขณะวางติดกบัแกว้ใส่น ้ าร้อนจอแอลซีดีโมดูลแสดงค่า
อุณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 85-87 องศา 
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แบบประเมินผลแบบประเมินผลใบใบงางานท่ีนท่ี  1111  หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 14 
ช่ือหน่วย  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การส่ือสารระบบบสัแบบ 1 สาย จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ท่ี รายการประเมนิ คะแนน 

เตม็ 
รายละเอียด 
ท่ีพิจารณา 

คะแนนท่ีได ้ หมาย 
เหต ุ

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 20    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการส่ือสารฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรม 4 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรการควบคุมการส่ือสาร 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.5 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีการทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 5    
 4.1 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.2 ความถูกตอ้งของการทดลอง 2 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.3 การส่งใบงานการทดลอง 2 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคณุธรรมจริยธรรมแบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคณุธรรมจริยธรรมฯฯ  หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                      สอนคร้ังที ่ 14 
ช่ือหน่วย  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การส่ือสารระบบบสัแบบ 1 สาย จ านวนช่ัวโมงสอน  2  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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บนัทึกหลงัการสอนบนัทึกหลงัการสอน   หน่วยที ่ 7 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 14 
ช่ือหน่วย  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ระบบและรูปแบบการส่ือสาร จ านวนช่ัวโมงสอน  5  ช่ัวโมง 
 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัระบบและรูปแบบการส่ือสารแบบต่าง ๆ  

ผลการสอนของครู 
1. จดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนไดค้รบถว้น และจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มี

ประสิทธิภาพ 
2. ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การปฏิบติัเก่ียวกบัระบบและรูปแบบการส่ือสารระบบบสัแบบ 1 สายจะมีปัญหาดา้นการเขียน
โปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาก และเป็นแบบใชเ้สียบลงบนโปรโตบ้อร์ดไม่ถูกตอ้ง ท าใหเ้สียเวลาในการ
แกไ้ข บางคร้ังท าใหผ้ลการทดลองท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่15-16-17-18 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมทางไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงสอน  8  ช่ัวโมง 
 

1.  สาระส าคัญ   

  การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมทางไฟฟ้า เป็นการน าองค์
ความรู้หลาย ๆ ด้านมาผสมผสานและสร้างเป็นช้ินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ อุปกรณ์ก าเนิด
สัญญาณอินพุต สัญญาณต่าง ๆ ไดจ้ากปฏิกิริยาทางเคมีของตวัรับรู้ (Sensor) แลว้แปลงเป็นสัญญาณ 
ไฟฟ้า ส่วนน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการการควบคุม ถา้สัญญาณอินพุตผิดพลาด กระบวนการการ
ควบคุมของระบบทั้งหมด จะเกิดการผิดพลาดดว้ยเช่นกนั ส่วนท่ีสองคือไมโครคอนโทรลเลอร์และ
โปรแกรม ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมต่อประสาน ประมวลผลและสั่งการใหร้ะบบท างานตามวตัถุประสงค์
ของผูเ้ขียนโปรแกรมส่วนสุดทา้ยเป็นอุปกรณ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสวิตช์ควบคุมดา้นเอาตพ์ุต เป็นส่วนท่ี
ท างานตามสัญญาณไฟฟ้า ท่ีส่งโดยตรงจากตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2. สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ (Competency)  
   รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมทางไฟฟ้า 
   2.1  ด้านความรู้ (Solid knowledge) 
     2.1.1 ค านวณหาค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ในวงจรระบบต่อประสาน 
     2.1.2 อธิบายวธีิการพฒันาระบบการควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.1.3 ออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
   2.2  ด้านทกัษะการปฏิบัติ (Solid practical) 
     2.2.1   ทดสอบค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ในวงจรระบบต่อประสาน   
     2.2.2   เขียนขอ้มูลส าคญัการพฒันาระบบควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     2.2.3   ประกอบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และทดสอบควบคุมในระบบไฟฟ้า   
   2.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
     2.3.1  มีความรับผดิชอบ      
     2.3.2  มีความขยนัหมัน่เพียร   
     2.3.3  มีความซ่ือสัตย ์
     2.3.4  มีระเบียบวนิยั 
     2.3.5 มีความประหยดั 
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3.  เนือ้หาสาระ 
  3.1  การออกแบบวงจรต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 
  3.2  การพฒันาระบบการควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  3.3  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมระบบไฟฟ้า 
4.  กระบวนการเรียนรู้ 
   4.1  กระบวนการกลุ่ม 
   4.2  การบรรยาย 
5.  การบูรณาการ 
    5.1  การใชภ้าษาไทย การสรุป อภิปรายโดยใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.2  การใชภ้าษาองักฤษ การท าความเขา้ ใหค้วามหมาย การใชภ้าษาส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 
   5.3  การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข การแบ่งกลุ่มช่วยเหลือกนัและร่วมงานกบัผูอ่ื้นได ้
   5.4  สนทนากบันกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
   สอนคร้ังที ่15 (จ านวน 5 ช่ัวโมง)  
   6.1  ครูแจง้สมรรถนะท่ีพึงประสงค ์เร่ือง การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบ  
คุมทางไฟฟ้า 
   6.2  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 8 เร่ือง การประยกุตใ์ชไ้มโครคอน - 
โทรลเลอร์ในการควบคุมทางไฟฟ้า 
   6.3  ครูผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน หน่วยท่ี 8 เร่ือง การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการ
การควบคุมทางไฟฟ้า โดยสอนเน้ือหาแบบบรรยายสลบักบัการถาม-ตอบ และใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มๆ 
ละ 4 – 5 คน ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยท่ี 8 เร่ือง การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคุมไฟฟ้า ร่วมกนัอภิปรายแลว้สรุป ดงัน้ี 
      กลุ่มท่ี 1  การออกแบบวงจรต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก 
     กลุ่มท่ี 2  การพฒันาระบบการควบคุมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
     กลุ่มท่ี 3  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
   6.4  ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 12 เร่ือง การเขียนชุดค าสั่งควบคุมเคร่ืองรดน ้าตน้ไม้
อตัโนมติั 
  6.5  ครูผูส้อนประเมินผลการปฏิบติั ใบงานท่ี 12 
  6.6  ครูผูส้อนประเมินผลพฤติกรรม ดา้นคุณธรรม จริยธรรมฯ 
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   สอนคร้ังที ่16 (จ านวน 5 ช่ัวโมง)  
  6.7 ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
   6.8  ครูใหน้กัศึกษากลุ่มท่ี 1 น าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง การออกแบบวงจรต่อประสาน
ไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก ส่วนกลุ่มอ่ืนร่วมกิจกรรมในการรับฟัง ซกัถาม และบนัทึก
ขอ้มูลลงในสมุดและเอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม  
   6.9  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ และใหน้กัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมใน
ส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
  6.10  ใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 13 เร่ือง การเขียนชุดค าสั่งควบคุมเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ
อตัโนมติั 
  6.11  ครูผูส้อนประเมินผลการปฏิบติัใบงานท่ี 13 
  6.12  ครูผูส้อนประเมินผลพฤติกรรม ดา้นคุณธรรม จริยธรรมฯ 
   สอนคร้ังที ่17 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
  6.13  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพือ่ทบทวนความรู้เดิม 
   6.14   ครูให้นักศึกษากลุ่มท่ี 2  น าเสนอผลการอภิปราย เร่ือง การพฒันาระบบการควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตามท่ีได้รับมอบหมาย นักศึกษากลุ่มอ่ืนบนัทึกขอ้มูลลงในสมุดหรือ
เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม 
   6.15  ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เก่ียวกบัการพฒันาระบบการควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และนกัศึกษาบนัทึกผลการสรุปเพิ่มเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
  6.16  ให้นกัศึกษาปฏิบติัใบงานท่ี 14 เร่ือง การเขียนชุดค าสั่งควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 3 
เฟสแบบสตาร์ทตรง 
  6.17  ครูผูส้อนประเมินผลการปฏิบติังานใบงานท่ี 14 
  6.18  ครูผูส้อนประเมินผลพฤติกรรม ดา้นคุณธรรม จริยธรรมฯ 
 สอนคร้ังที ่18 (จ านวน 5 ช่ัวโมง) 
  6.19  ครูและนกัศึกษาร่วมกนัทบทวนบทเรียนในคาบท่ีผา่นมาเพื่อทบทวนความรู้เดิม 
   6.20   ครูใหน้กัศึกษากลุ่มท่ี 3 น าเสนอผลการอภิปราย และ ร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ เร่ือง 
การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามไดรั้บมอบหมาย นกัศึกษา
กลุ่มอ่ืนบนัทึกขอ้มูลลงในสมุดและเอกสารประกอบการเรียน 
  6.21  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 8 การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ 
ในงานควบคุมไฟฟ้า 
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  6.22  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบหลงัเรียน  หน่วยท่ี 8 การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรล 
เลอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 
  6.23  ครูใหน้กัศึกษาท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
7.  ส่ืออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 
        7.1  ส่ือและอุปกรณ์  
          7.1.1 เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 8 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใน
การควบคุมทางไฟฟ้า 
   7.2  แหล่งการเรียนรู้   
     7.2.1  หอ้งสมุดของวทิยาลยัเทคนิคน่าน และหอ้งสมุดประชาชน  
     7.2.2  การสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซดต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.  การวดัผลประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การประเมิน 
23 ทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน 
24 ประเมินการปฏิบติังานกลุ่ม 
 
 
25 ประเมินผลงานจากใบงาน 

 
 

26 ประเมินคุณธรรม จริยธรรม 

24 แบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน 

25 แบบประเมินการปฏิบติังาน
กลุ่ม 

 
26 แบบประเมินผลงาน 

 
 

27 แบบประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม 

23. ท าแบบทดสอบผา่น 5 ขอ้ จาก 
10 ขอ้ 

24. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินการ
ปฏิบติังานกลุ่ม 8 คะแนนจาก
คะแนน 15 คะแนน 

25. ไดค้ะแนนจากแบบประเมินผล
งาน...8....จากคะแนนเตม็...15....
คะแนน 

26. ไดค้ะแนนจากการประเมิน    
คุณธรรม จริยธรรม  10  คะแนน
จากคะแนน  20  คะแนน 

 
9.  กจิกรรมเสนอแนะ ใหน้กัศึกษา ศึกษาโครงงานและขอ้มูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนงเรียน  หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011 สอนคร้ังที ่ 18 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชไ้มโครฯในงานควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงรวม  12  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงสอน  6  ช่ัวโมง 
 

ข้อที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 ข ก 
2 ก ข 
3 จ จ 
4 ง ค 
5 ค ง 
6 จ ค 
7 ค ง 
8 ง จ 
9 ข ก 

10 ก ข 
11 ค ง 
12 ข ข 
13 ง ค 
14 จ จ 
15 ก ก 
16 ก ข 
17 ข ก 
18 ค ง 
19 จ จ 
20 ง ค 
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เฉลยแบบเฉลยแบบฝึกหดัฝึกหดั   หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011 สอนคร้ังที ่ 15-16-17-18 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชไ้มโครฯในงานควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงสอน  20  ช่ัวโมง 
 
1. จงอธิบายการประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมทางไฟฟ้า มาพอเขา้ใจ 
(5 คะแนน)  
      ตอบ  การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุมทางไฟฟ้า มีกรอบความคิด เก่ียว 
กบัโครงสร้างของระบบควบคุมท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอินพุตเป็นสัญญาณท่ีได ้
จากปฏิกิริยาทางเคมีของตัวรับรู้แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า  ส่วนท่ีสองคือหน่วยประมวลผลของ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และชุดค าสั่ง ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมต่อประสาน ประมวลผลและสั่งการให้ระบบ
ท างาน  และส่วนสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ ซ่ึงท าหน้าท่ี เป็นสวิตช์ควบคุมด้านเอาต์พุตท างานตาม
สัญญาณไฟฟ้าท่ีส่งโดยตรงจากตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า  
2. จงบอกขั้นตอนการพฒันาและประยกุตใ์ชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างส่ิงประดิษฐห์รือ
โครงงานมาพอเขา้ใจ  (5 คะแนน)   
        ตอบ 2.1  ก าหนดเป้าหมายและขอบเขตใหช้ดัเจน 
       2.2  ออกแบบลกัษณะการใชง้านทัว่ไปของระบบใหใ้ชง้านง่าย 
     2.3  ออกแบบพฒันาดา้นฮาร์ดแวร์และทดสอบการท างานเบ้ืองตน้ 
     2.4  ออกแบบโครงสร้างดา้นซอฟตแ์วร์ 
     2.5  ออกแบบชุดค าสั่งยอ่ยและทดสอบร่วมกบัฮาร์ดแวร์ 
     2.5  เขียนชุดค าสั่งทั้งระบบและทดสอบในสถานะการท างานเหมือนงานจริง 
        2.6  น าไปใชง้านจริงและปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์  
3. จงอธิบายขอ้ดีและขอ้เสียของการใชรี้เลยเ์ป็นอุปกรณ์สวติช์อิเล็กทรอนิกส์  (3 คะแนน) 
     ตอบ  ขอ้ดีคือราคาถูก อุปกรณ์หาซ้ือไดง่้าย วงจรต่อใช้งานไม่ซับซ้อน  ขอ้เสียคือ หน้าสัมผสั
ช ารุดได้ง่าย ไม่เหมาะกับงานตัดต่อความเร็วสูง เพราะท าให้เกิดประกายไฟระหว่างหน้าสัมผสั 
เน่ืองจากการลุกไหม้ของอากาศ เกิดคล่ืนความถ่ีไปรบกวนการท างานของอุปกรณ์อ่ืน และท าให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์รีเซตระบบได ้  
4. จากรูปท่ี  8.16  ถา้ความตา้นทานดินมีค่าต ่ากวา่ 5 โอห์มจะมีผลอยา่งไรกบัวงจร  (5 คะแนน) 
      ตอบ  ถา้ความตา้นทานดินมีค่าต ่ากวา่ 5 โอห์ม  หมายความวา่  ดินมีความช้ืนสูง หน่วย
ประมวลผลกลางจะส่งสัญญาณตรรกะ “0” ใหก้บัขา RB7 เม่ือวดัแรงดนัไฟฟ้าท่ีขา RB7  มีค่าเท่ากบั 0 
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โวลต ์อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและโซลิดสเตทรีเลยไ์ม่สามารถท างานได ้วงจรภาคจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบั 220 โวลตซ่ึ์งจ่ายใหก้บัมอเตอร์ป๊ัมน ้าไม่ท างาน วงจรทดสอบการท างานใชแ้อลอีดี
แสดงผลแทนสถานะการท างานของมอเตอร์ป๊ัมน ้า  จึงท าใหแ้อลอีดีไม่ติดสวา่ง 
5. เพราะเหตุใด รูปท่ี 8.24  จึงตอ้งต่อตวัรับรู้กระแส ในวงจร  (2 คะแนน) 
       ตอบ  ตวัรับรู้กระแส ท าหนา้ท่ีแทนอุปกรณ์ป้องกนัภาระเกิน โดยต่อตวัรับรู้กระแสอนุกรมกบั 
โซลิดสเตทรีเลยส์องเฟส  ถา้เฟสใดเฟสหน่ึงมีกระแสสูงจะท าใหก้ระแสไฟฟ้าในระบบไม่สมดุลย ์  
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เฉลยเฉลยใบงานท่ีใบงานท่ี  1122  หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 15 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมการรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

12.4  ล าดับขั้นการทดลอง   
ตารางที ่ 12.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งวงจรควบคุมการรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั   

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

เขียนชุดค าสั่งวงจรควบคุมการรดน ้าตน้ไม ้
อตัโนมติั   
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
ตารางที ่ 12.2  บนัทึกผลการทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส 

ปรับตัวต้านทาน RV2 
ให้มีค่าความต้านทานแตกต่างกนั 

แอลซีดีโมดูล 
แสดงค่าความต้านทาน 

สถานะการท างานของมอเตอร์ 

ปรับ RV2 ใหมี้ค่าต ่าสุด            6.8            โอห์ม  หมุน       ไม่หมุน 
ปรับ RV2 ใหมี้ค่าสูงสุด            0            โอห์ม  หมุน       ไม่หมุน 

 
ตารางที ่ 12.3  ผลการทดลองการท างานของวงจรท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

ทดสอบฝังตัวรับรู้ 
ในดินทีม่ีสภาพแตกต่างกนั 

แอลซีดีโมดูล 
แสดงค่าความต้านทาน 

สถานะการท างานของป๊ัมน า้ 

ฝังตวัรับรู้ในดินทรายแหง้            10-15            โอห์ม  ท างาน       ไม่ท างาน 
ฝังตวัรับรู้ในดินทรายชุ่มน ้า           1-3             โอห์ม  ท างาน       ไม่ท างาน 
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12.5  ค าถามหลงัการทดลอง 
           12.5.1  จากตารางท่ี  12.3  เพราะเหตุใดมอเตอร์ป๊ัมน ้าจึงท างานเวลาดินทรายแห้ง 
                       ตอบ  ดินทรายแห้งจะมีความช้ืนต ่า  หน่วยประมวลผลกลางส่งสัญญาณตรรกะ “1” 
ให้กบัขา RB7 ท าให้เกิดแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมท่ีขา RB7 เท่ากบั 5 โวลต์ อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสง 
และโซลิดสเตทรีเลย์ สามารถท างานได้ และต่อวงจรภาคจ่ายไฟสลับ 220 โวลต์ให้กับมอเตอร์ 
ป๊ัมน ้าท างาน  

12.6  สรุปผลการทดลอง 
   แนวทางการสรุป 
    ถา้ความตา้นทานดินต ่ากวา่ 5 โอห์ม หน่วยประมวลผลกลางจะส่งสัญญาณตรรกะ“0” ใหก้บั 
ขา RB7 แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมท่ีขา RB7 เท่ากบั 0 โวลต ์อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและโซลิดสเตท 
รีเลยไ์ม่สามารถท างานได ้วงจรภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสลบัไม่ท างาน มอเตอร์ป๊ัมน ้าจึงไม่ท างาน  
   เม่ือความตา้นทานดินมีค่าสูงกวา่ 5 โอห์ม ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่งสัญญาณตรรกะ “1” ใหก้บั
ขา RB7 เกิดแรงดนัไฟฟ้าท่ีขา RB7 เท่ากบั 5 โวลต ์อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและโซลิดสเตทรีเลยต่์อ 
วงจรภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลตใ์หก้บัมอเตอร์ป๊ัมน ้า  
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แบบประเมินผลแบบประเมินผลใบงานท่ีใบงานท่ี  1122  หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 15 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมการรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ท่ี รายการประเมนิ คะแนน 

เตม็ 
รายละเอียด 
ท่ีพิจารณา 

คะแนนท่ีได ้ หมาย 
เหต ุ

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 22    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการรดน ้ าตน้ไม ้ 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรม 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรควบคุมการรดน ้ าตน้ไม ้ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.5 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.6 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีการทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 3    
 4.1 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.2 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 1 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.3 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                      สอนคร้ังที ่ 15 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งควบคุมการรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกลุ………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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เฉลยเฉลยใบงานท่ีใบงานท่ี  1133  หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 16 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งการควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

13.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
ตารางที ่ 13.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งวงจรควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งวงจรควบคุมอุณหภูมิ -
อตัโนมติั 
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 

ตารางที ่ 13.2  ผลการทดลองการท างานวงจรควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติัดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส  

ทดสอบปรับค่า 
อุณหภูมิให้มีค่าทีแ่ตกต่างกนั 

จอแสดงผลแอลซีดี 
แสดงค่าอุณหภูมิ 

สถานะการท างาน 
ของแอลซีดี  

ปรับค่าอุณหภูมิท่ีตวัไอซี  
DS18B20 ใหมี้ค่าต ่าสุด 

           15            องศา  สวา่ง       ดบั 

ปรับค่าอุณหภูมิท่ีตวัไอซี 
DS18B20 ใหมี้ค่าสูงสุด 

           90            องศา  สวา่ง       ดบั 

 

ตารางที ่ 13.3  ผลการทดลองการท างานวงจรควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติัท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

ทดสอบวางตัวรับรู้ DS18B20 
ทีส่ิ่งแวดล้อมแตกต่างกนั 

จอแสดงผลแอลซีดี 
แสดงค่าอุณหภูมิ 

สถานะการท างาน 
ของขดลวดท าความร้อน 

ขณะวางในหอ้งปกติ           26             องศา  ท างาน       ไม่ท างาน 
ขณะวางติดกบัแกว้ใส่น ้าเยน็           5             องศา  ท างาน       ไม่ท างาน 
ขณะวางติดกบัแกว้ใส่น ้าร้อน           70             องศา  ท างาน       ไม่ท างาน 
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13.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
          13.5.1  จากตารางท่ี  13.3  ขดลวดท าความร้อน จะท างานและหยดุท างานดว้ยเง่ือนไขใด 
                       ตอบ  ถา้ขอ้มูลอุณหภูมิมีค่าต ่ากวา่ 50 ๐C หน่วยประมวลผลกลางส่งสัญญาณตรรกะ “1” 
ใหก้บัขา RB1 เกิดแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมท่ีขา RB1 เท่ากบั 5 โวลต ์อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและ 
โซลิดสเตทรีเลยส์ามารถท างานไดต่้อวงจรภาคจ่ายไฟสลบั 220 โวลตใ์หก้บัขดลวดท าความร้อน 
                      และเม่ือขอ้มูลอุณหภูมิมีค่าสูงกวา่ 50 ๐C หน่วยประมวลผลกลางส่งสัญญาณตรรกะ “0” 
ให้กบัขา RB1 แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมท่ีขา RB1 จึงมีค่าเท่ากบั 0 โวลต์ อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและ 
โซลิดสเตทรีเลยไ์ม่สามารถท างานได ้ มีผลใหว้งจรภาคจ่ายไฟสลบั 220 โวลต ์ไม่สามารถท างานดว้ย  

13.6   สรุปผลการทดลอง 
  แนวทางการสรุป 
       ถา้อุณหภูมิท่ีรับเขา้มามีค่ามากกวา่ 50 ๐C หน่วยประมวลผลกลางสั่งใหโ้ซลิดสเตทรีเลย์
หยดุจ่ายไฟใหก้บัตวัท าความร้อน  และถา้อุณหภูมิท่ีรับเขา้มานอ้ยกวา่ 50 ๐C หน่วยประมวลผลกลาง
สัง่ใหโ้ซลิดสเตทรีเลยจ่์ายไฟใหก้บัตวัท าความร้อน  
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แบบประเมินผลแบบประเมินผลใบงานท่ีใบงานท่ี  1133  หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 16 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งการควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ท่ี รายการประเมนิ คะแนน 

เตม็ 
รายละเอียด 
ท่ีพิจารณา 

คะแนนท่ี
ได ้

หมาย 
เหต ุ

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 22    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมอุณหภูมิ 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรม 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.5 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.6 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีการทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 3    
 4.1 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.2 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 1 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.3 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                      สอนคร้ังที ่ 16 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสั่งการควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-นามสกลุ………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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เฉลยเฉลยใบงานท่ีใบงานท่ี  1144  หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104                                    สอนคร้ังที ่ 17 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการสตาร์ตมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์ตตรง จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
 

14.4  ล าดับขั้นการทดลอง 
         ตารางที ่ 14.1  ผลการทดลองการเขียนชุดค าสั่งวงจรการสตาร์ตมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์ตตรง 

การทดลอง  ผลการทดลอง (ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓ช่องที่ปฏิบัติ) 

การเขียนชุดค าสั่งวงจรการสตาร์ต 
มอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์ตตรง 
 

 
 

 ได ้ หรือ   ไม่ได ้ 
ท่ีไม่ไดเ้พราะเหตุใด  อธิบายสาเหตุท่ีไม่ได…้…………… 
…………………………………………………………... 
มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร…อธิบายวิธีแกไ้ขหรือวธีิแกปั้ญหา….. 
……………………………………………………………                                  

 
ตารางที ่ 14.2  ผลการทดลองการท างานของวงจรดว้ยโปรแกรมโปรเตอุส 

กระแสเฟส A กระแสเฟส C การแสดงผลของแอลอดีี 1 การแสดงผลของแอลอดีี 2 

13.49  A 13.49  A  สวา่ง       ดบั  สวา่ง       ดบั 
15.00  A 13.49  A  สวา่ง       ดบั  สวา่ง       ดบั 

 
ตารางที ่ 14.3  ผลการทดลองการท างานของวงจรท่ีประกอบบนโปรโตบอร์ด 

ทดสอบจ่ายกระแส 
ให้กบัมอเตอร์ในสภาวะทีต่่างกนั 

กระแสทีอ่่านจากแอลซีดีโมดูล 
การแสดงผลของแอลอดีี2 

(สีเขียว) 

มอเตอร์ท างานในสภาวะปกติ 
เฟส A  =   7.82      A 

 สวา่ง       ดบั 
เฟส C  =   7.83      A 

มอเตอร์ท างานในสภาวะล็อกโรเตอร์ 
เฟส A  =   22.86      A 

 สวา่ง       ดบั 
เฟส C  =   22.87      A 

14.5  ค าถามท้ายการทดลอง 
          14.5.1 จากรูปท่ี 14.3 ถา้กระแสเฟส A, เฟส C มีค่าเท่ากนั และไม่เท่ากนัจะมีผลอยา่งไรกบัวงจร 
           ตอบ   ถ้ากระแสเฟส A และ เฟส  C มีค่ าเท่ ากัน  จะมีผลท าให้หลอดแอลอีดี  1  
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(สีแดง)  ดับ หลอดแอลอีดี 2 (สีเขียว) สว่าง อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและโซลิดสเตทรีเลย์ท างาน  
ต่อวงจรภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 380 โวลตใ์ห้กบัมอเตอร์ท างาน  และถา้กระแสเฟส A และ เฟส C มี
ค่าไม่เท่ากัน จะมีผลท าให้หลอดแอลอีดี 1 (สีแดง) สว่าง หลอดแอลอีดี 2 (สีเขียว) ดับ อุปกรณ์
เช่ือมต่อทางแสงและโซลิดสเตทรีเลยไ์ม่สามารถท างานได ้ ซ่ึงหมายถึงเกิดกระแสภาระเกิน 
14.6  สรุปผลการทดลอง 
   แนวทางการสรุป 
              จากการทดลอง ถา้เฟสใดเฟสหน่ึงมีกระแสสูงท าให้กระแสในระบบไม่สมดุลย ์ จะท า
ให้กระแสอีกสองเฟสไม่เท่ากนั เม่ือกระแสท่ีไหลผา่นตวัรับรู้กระแสไม่เท่ากนั สัญญาณเอาต์พุตจาก
ตวัรับรู้ ท่ีส่งไปท่ีขา RA0 และ RA1 จึงไม่เท่ากนั  หน่วยประมวลผลกลางรับค่าสัญญาณเอาตพ์ุตทั้งสอง
เฟสจากขาพอร์ต RA0 (ตรวจจับเฟส A) และ RA1 (ตรวจจับเฟส C) มาเปรียบเทียบ  ถ้าผลการ
เปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุตจากขาทั้งสองไม่เท่ากนั หน่วยประมวลผลกลางจะส่งสัญญาณตรรกะ 
“0” ให้กบัขา RB1 แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมท่ีขา RB1 จึงมีค่าเท่ากบั 0 โวลต์ อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสง
และโซลิดสเตทรีเลย ์ไม่ต่อวงจรภาคจ่ายไฟสลบั 380 โวลตใ์หม้อเตอร์ 
     ถา้ผลการเปรียบเทียบสัญญาณเอาต์พุตจากขาพอร์ตทั้งสองเท่ากนั หน่วยประมวลผล
กลางจะส่งสัญญาณตรรกะ “1” ให้กับพอร์ต RB2 แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมท่ีพอร์ต RB2 ค่าเท่ากับ  5 
โวลต์ อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและโซลิดสเตทรีเลยท์  างาน  ต่อวงจรภาคจ่ายไฟสลบั 380 โวลต์ให้กบั
มอเตอร์ท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 
 

แบบประเมินผลแบบประเมินผลใบงานท่ีใบงานท่ี  1144  หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 3104-2011                                    สอนคร้ังที ่ 17 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการสตาร์ตมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์ตตรง จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกุล………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 
ท่ี รายการประเมนิ คะแนน 

เตม็ 
รายละเอียด 
ท่ีพิจารณา 

คะแนนท่ี
ได ้

หมาย 
เหต ุ

1. ขั้นก่อนการทดลอง 3    
 1.1 เตรียมใบงานการทดลอง 1 ศึกษาใบงานก่อน  ตรวจ 
 1.2 เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ครบถว้นตามใบงาน  ตรวจ 
 1.3 ตรวจเช็คเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 ใชง้านไดค้รบถว้น  ตรวจ 

2.  ขั้นการทดลอง 22    
2.1 การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการสตาร์ตฯ 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.2 การทดสอบการท างานดว้ยโปรแกรมฯ 5 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.3 การต่อวงจรการควบคุมการสตาร์ตฯ 6 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.4 การบนัทึกผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
 2.5 การตอบค าถามทา้ยการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 
2.6 การสรุปผลการทดลอง 2 ความถูกตอ้ง  ตรวจ 

3. ขั้นหลงัการทดลอง 2    

 3.1 จดัเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 จดัเก็บเป็นระเบียบ  สงัเกต 
 3.2 ความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีการทดลอง 1 ความสะอาด   สงัเกต 

4. คุณภาพของงาน 3    
 4.1 ผลงานสะอาดเรียบร้อย 1 ความสะอาดเรียบร้อย  ตรวจ 
 4.2 ความถูกตอ้งของผลการทดลอง 1 ถูกตอ้ง  ตรวจ 
 4.3 การส่งใบงานการทดลอง 1 ตรงตามเวลา  ตรวจ 

คะแนนเตม็ 30 รวมคะแนนทีไ่ด้   
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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แบบประเมินผลพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ หน่วยที ่ 8 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104                                    สอนคร้ังที ่ 17 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้านในระบบควบคุมทางไฟฟ้า    จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ืองาน  การเขียนชุดค าสัง่ควบคุมการสตาร์ตมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์ตตรง จ านวนช่ัวโมงสอน  3  ช่ัวโมง 
ช่ือ-สกลุ………………….……………….เลขท่ี…………ชั้น…………….กลุ่ม……… 

วนัท่ี ....... เดือน......................พ.ศ. .............. 

ค าช้ีแจง  ใหค้รูสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษา  แลว้ท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องการแสดงพฤติกรรม 

ท่ี รายการประเมิน พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การแสดงพฤติกรรม 

สม
 ่าเส

มอ
 

บา
งค
รั้ง

 

ไม
่ แส

ดง
 

1 ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการท างาน ไม่คดัลอกผลการปฏิบติังานคนอ่ืน 1 0.5 0 
2 ความสามคัคีในการท างาน ใหค้วามร่วมมือในการท างาน 1 0.5 0 
3 ระเบียบวนิยัในการท างาน ทรงผมและการแตง่กาย 1 0.5 0 
4 ความรับผิดชอบในการท างาน ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 1 0.5 0 
5 ความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น 1 0.5 0 
6 การดูแล บ ารุงรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เก็บ ท าความสะอาด วสัดุ อุปกรณ์ 1 0.5 0 
7 ความสนใจใฝ่รู้ สนใจ กระตือรือร้นในการท างาน 1 0.5 0 
8 ความรอบคอบในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยระมดัระวงั มีความ

ปลอดภยั 
1 0.5 0 

9 ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นการ
ท างาน  

ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
0.5 0.25 0 

10 ความตรงต่อเวลาในการท างาน เขา้เรียน และส่งงานตรงเวลา 1 0.5 0 
11 ความสุขในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้

แจ่มใส 
0.5 0.25 0 

รวมคะแนน    

รวมคะแนนท่ีไดท้ั้งหมด 
 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.........................................................(ผูป้ระเมิน) 
(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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บนัทึกหลงัสอนบนัทึกหลงัสอน   หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา ไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 15 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการออกแบบระบบต่อประสานไมโครคอนโทรลเลอร์ 

กบัอุปกรณ์ภายนอก  
ผลการสอนของครู 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การปฏิบติัเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการรดน ้ าต้นไม้
อตัโนมติั จะมีปัญหาดา้นการเขียนโปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาก และตอ้งจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรม
โปรเตอุสดูผลการท างานก่อน อุปกรณ์ในการใช้งานค่อนขา้งเยอะและซับซ้อนกว่าเดิม บางคร้ังท า
ให้ผลการทดลองท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง ท าให้ไม่สามารถปฏิบติัไดค้รบทุกกลุ่ม ตอ้งไปปฏิบติัใน
ชัว่โมงอาทิตยต่์อไป 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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บนัทึกหลงัสอนบนัทึกหลงัสอน   หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 16 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์  
ผลการสอนของครู 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมการใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุณภูมิอตัโนมติั จะมี
ปัญหาดา้นการเขียนโปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาก และตอ้งจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุสดูผล
การท างานก่อน อุปกรณ์ในการใชง้านค่อนขา้งเยอะและซบัซอ้นกวา่เดิม บางคร้ังท าให้ผลการทดลอง
ท่ีไดค้ลาดเคล่ือนไปบา้ง ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัไดค้รบทุกกลุ่ม ตอ้งไปปฏิบติัในชัว่โมงอาทิตยต่์อไป 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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บนัทึกหลงัสอนบนัทึกหลงัสอน   หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 17 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้า 
ผลการสอนของครู 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 การปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมการใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการสตาร์ตมอเตอร์
ไฟฟ้า 3 เฟสแบบสตาร์ตตรง จะมีปัญหาด้านการเขียนโปรแกรมท่ีค่อนขา้งยาก และตอ้งจ าลองการ
ท างานดว้ยโปรแกรมโปรเตอุสดูผลการท างานก่อน อุปกรณ์ในการใชง้านค่อนขา้งเยอะและซบัซ้อน
กวา่เดิม ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัไดค้รบทุกกลุ่ม ตอ้งไปปฏิบติัในชัว่โมงอาทิตยต่์อไป 
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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บนัทึกหลงัสอนบนัทึกหลงัสอน   หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา  ไมโครคอนโทรลเลอร์  รหัสวชิา 30104-2104 สอนคร้ังที ่ 18 
ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานฯ จ านวนช่ัวโมงรวม  20  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมไฟฟ้า จ านวนช่ัวโมงรวม  5  ช่ัวโมง 

 
ผลการใช้แผนการสอน 

1. การเรียนการสอนสามารถปฏิบติัได ้ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
2. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
3. การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนทุกประการ 

ผลการเรียนของนักศึกษา 
1. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาสามารถเรียนเน้ือหาความรู้ไดค้รบถว้น ตามหลกัสูตร 
3. มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการสตาร์ต 

มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสแบบสตาร์ตตรง 
ผลการสอนของครู 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนไดส้มบูรณ์มีประสิทธิภาพ 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกกลุ่ม 

ปัญหา/อุปสรรค 
 เน่ืองด้วยเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน การสอน มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
และต้องมีการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย ท าให้เวลาท่ีจดักิจกรรมการเรียน การสอน
คลาดเคล่ือนไปบา้ง  
 

 
ลงช่ือ.........................................................ครูผูส้อน 

(นายธีรวฒัน์  ต๊ิบอา้ย) 
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วทิยาลยัเทคนิคน่าน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวชิาไมโครคอนโทรลเลอร์   รหัสวชิา 30104-2104 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส. )   สาขาวชิาไฟฟ้า 
*********************************************************** 

ค าส่ัง  1.  จงอ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (×)  ขอ้ท่ีถูกท่ีสุดในกระดาษค าตอบ 
 2.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 5 ตวัเลือก  จ านวน 100 ขอ้  คะแนนเตม็ 100  
                คะแนนใชเ้วลาท าขอ้สอบ 120 นาที 
 
1. ขอ้ใดเป็นโครงสร้างหลกัของไมโครคอนโทรเลอร์ 

ก. หน่วยบริการอินเตอร์รัพตส์ัญญาณ 
ข. หน่วยประหยดัพลงังาน 
ค. หน่วยประมวลผลหลกั  
ง. หน่วยป้องกนัขอ้มูล 

 จ. หน่วยความจ าหลกั 
2. ขอ้ใดกล่าวได ้ถูกต้อง เก่ียวกบัหนา้ท่ีหน่วยเช่ือมต่อสัญญาณทางไฟฟ้าของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ก. จดัล าดบัความส าคญัในการท างานในกรณีท่ีท างานหลายงานพร้อมกนั 
ข. ติดต่อสัญญาณระหวา่งอุปกรณ์ภายนอกกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ค. ก าเนิดสัญญาณนาฬิกาป้อนใหก้บัหน่วยประมวลผลกลาง 
ง. ค านวณทางคณิตศาสตร์หรือตดัสินใจแบบมีเง่ือนไข 
จ. เก็บขอ้มูลแบบชัว่คราวและก่ึงถาวร 

3. ขอ้ใดเป็นรายละเอียดของการใชไ้ฟฟ้ากรณีไม่ขบัโหลดของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 
ก. ท างานท่ีไฟเล้ียงวงจรตั้งแต่ +2 โวลต ์ถึง +5.9 โวลต ์
ข. นอ้ยกวา่ 2 ไมโครแอมแปร์ ในโหมดประหยดัพลงังาน 
ค. กระแสนอ้ยกวา่ 5 มิลลิแอมแปร์ท่ีแรงดนัไฟเล้ียง + 5 โวลต ์ 
ง. กระแสซิงกแ์ละกระแสซอร์สแต่ละพอร์ตสามารถจ่ายกระแสได ้25 มิลลิแอมแปร์ 
จ. กระแส 30 ไมโครแอมแปร์ท่ีแรงดนัไฟเล้ียง +3 โวลตแ์ละสัญญาณนาฬิกา 32  

                  กิโลเฮิรตซ์ 
4. ขอ้ใดเป็นรายละเอียดคุณสมบติัพิเศษของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A 

ก. วงจรเพาเวอร์อปัไทเมอร์มีความเท่ียงตรงสูงในการท างาน 
ข. โมดูลตรวจจบัระดบัไฟเล้ียงวงจรคือวอตช์ด็อกไทเมอร์เพื่อการรีเซตซีพีย ู
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ค. ขาพอร์ตท าหนา้ท่ีไทเมอร์/เคาเตอร์ จ  านวน 3 ชุดไดแ้ก่ ไทเมอร์ 0, 1 และ 2 
     ง. สามารถก าหนดดว้ยโปรแกรมเป็นขาอา้งอิงไฟบวกไดท่ี้ขาพอร์ต RA5 และ RA6 

จ. ชุดวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั มีความละเอียดสูงสุด 20 บิต จ านวน 10 ช่อง 
5. ขอ้ใดกล่าวถึงสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PICF877A ไดถู้กตอ้ง 

ก. โมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลัความละเอียด 10 บิต 8 ช่องสัญญาณภายในตวั 
ข. หน่วยความจ าโปรแกรมขนาด 10 กิโลเวิร์ด  และหน่วยความจ าขอ้มูลชัว่คราว 368 ไบต ์
ค. หน่วยประมวลผลกลางเป็นประเภท RISC มีค  าสั่งภาษาแอสเซมบลีใชง้าน 35 ค าสั่ง 
ง. มีพอร์ตอินพุต/เอาตพ์ุต จ านวน 6 พอร์ต  33 บิต ประกอบดว้ย A, B, C, D, E และ F  
จ. มีพอร์ตอินพุต/เอาตพ์ุต จ านวน 5 พอร์ต  33 บิต ประกอบดว้ย A, B, C, D และ E 

6. ขอ้ใดกล่าวถึงรายละเอียดขาสัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์  PIC16F877A ไดถู้กตอ้ง 
ก. ขาสัญญาณอินพุต/เอาตพ์ุต มีจ านวน 30 ขา 
ข. ขาสัญญาณทั้งหมดมี 40 ขา เป็นขาสัญญาณอินพุต/เอาตพ์ุต 33 ขา 
ค. ขาสัญญาณพอร์ต RB4 มีโครงสร้างเป็นแบบโอเพ่นเดรน (Open Drian) 
ง. ขาไฟเล้ียง (VDD) ไดแ้ก่ ขาท่ี 11 และ 12 ส่วนขากราวด ์(VSS) ไดแ้ก่ ขาท่ี 31 และ 32 
จ. ขาสัญญาณพอร์ต RA3  หากตอ้งการน าไปใชเ้ป็นขาเอาตพ์ุตจะตอ้งต่อตวัตา้นทานพลูอปั 

7. ขาสัญญาณพอร์ต RA0/AN0  เป็นขาสัญญาณท่ีท าหนา้ท่ีอะไร   
ก. อินพุตวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลัช่อง 0 
ข. อินพุตวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลัช่อง 1  
ค. รับสัญญาณนาฬิกาจากภายนอก 
ง. รับแรงดนัส าหรับการโปรแกรม  
จ. รับสัญญาณรีเซตหลกั 

8.  ขาสัญญาณใดของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นอินพุตวงจรตรวจจบั
สัญญาณ/วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ/เอาตพ์ุต PWM ส าหรับโมดูล CCP1 

ก. RB1 
ข. RB5 
ค. RB3/PG 
ง. RC2/CCP1 
จ. RC1/T1OS1/CCP2 

9. ระบบบสัของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A แบบไอสแควซี  มีการท างานอยา่งไร  
 ก. ขอ้มูลส่งไดทิ้ศทางเดียว 

ข. ขอ้มูลส่งไดท้ั้งสามทิศทางในเวลาเดียวกนั 
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ค. สามารถถ่ายทอดขอ้มูลบนบสัท่ีความเร็ว 100 กิโลบิตต่อวินาทีในโหมดปกติ 
ง. สามารถถ่ายทอดขอ้มูลบนบสัท่ีความเร็ว 400 กิโลบิตต่อวนิาทีในโหมดปกติ 
จ. สามารถถ่ายทอดขอ้มูลบนบสัท่ีความเร็ว 800 กิโลบิตต่อวนิาทีในโหมดความเร็วสูง 

10. ขอ้ใดกล่าว ถูกต้อง เก่ียวกบัการออกแบบวงจรการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์PIC16F877A  
ก. ท่ีขา RA4/T0CKI/C1OUT ตอ้งต่อตวัตา้นทานค่า 1 กิโลโอห์ม ขนานกบัภาระและ 
     แหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกนัความเสียหาย 
ข. ใหต้วัคาปาซิเตอร์ C1 และ C2 อยูห่่างกบัขา OSC1 และ OSC2 มากท่ีสุด 
ค. ตวัคริสตอลท่ีต่อจากภายนอกถา้ตวัถงัเป็นโลหะตอ้งต่อกบักราวด์ 
ง. ขาสัญญาณ RB5 ถา้ไม่ใชง้านจะตอ้งต่อตวัตา้นทานพลูอปั 
จ. กระแสท่ีขาสัญญาณตอ้งไม่ใหเ้กิน 35 มิลลิแอมแปร์ 

11. ภาษาเบสิกท่ีเขียนดว้ยโปรแกรมไมโครโคดสตูดิโอจะไดไ้ฟลท่ี์มีส่วนขยายแบบใด 
ก. hex 
ข. HAX 
ค. bas 
ง. MCU 

 จ. LIS 
12. โปรแกรมใดท่ีมีตวัแปลชุดค าสั่งภาษาเบสิกเป็นภาษาเคร่ือง 

ก. โปรแกรมไมโครเบสิกโปร 
ข. โปรแกรมไมโครโคดโปร 
ค. โปรแกรมบรรณาธิกรณ์ 
ง. โปรแกรมปิคเบสิกโปร 
จ. โปรแกรมปิคคิททู 

13. ขอ้ใดกล่าวถึงนีโมนิกส์ (Mnemonics) ของภาษาแอสเซมบลีไดถู้กตอ้ง 
ก. เขียนชุดค าสั่งทีละบรรทดั 
ข. ค ายอ่ส่ือความหมายแทนชุดค าสั่ง 
ค. มีลกัษณะเป็นบรรทดัชุดค าสั่ง 

              ง. บนัทึกภาษาเคร่ืองผา่นทางพอร์ตอินพุต 
จ. ตวัแปลชุดค าสั่งแอสเซมบลีเป็นภาษาเคร่ือง 

14. ชุดค าสั่งเทียม DB  ของภาษาแอสเซมบลีท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. ก าหนดค่าแอดเดรสเร่ิมตน้ในพีซี 

ข. ก าหนดค่าใหก้บัสัญลกัษณ์แทนต าแหน่งแอดเดรส 
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ค. ก าหนดขอ้มูลโดยใส่ค่าคงท่ีขนาดเป็นไบตใ์นหน่วยความจ าตามตอ้งการ  
ง. ก าหนดค่าแอดเดรสต าแหน่งหน่วยความจ าท่ีเขา้ถึงแบบบิต 
จ. บอกใหแ้อสเเซมเลอร์รู้วา่เป็นจุดส้ินสุดของโปรแกรม 

15. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้ดีของโปรแกรมภาษาซี  
ก. เป็นโปรแกรมท่ีมีความยดืหยุน่ 
ข. ลกัษณะของภาษาอยูใ่นรูปของโครงสร้าง 
ค. มีฟังกช์ัน่จากคลงั และฟังกช์ัน่ส าเร็จรูปซ่ึงมากบัคอมไพเลอร์ 
ง. โปรแกรมหน่ึงอาจประกอบดว้ยฟังกช์ัน่เดียวหรือหลายฟังกช์ัน่ 

    จ. สามารถเขา้ถึงโครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ไดโ้ดยตรง 
16.  ขอ้ใดเป็นรูปแบบชุดค าสั่งประมวลผลก่อน (Preprocessor Directive) ของภาษาซีท่ีถูกตอ้ง 

ก. #include <stdio.h> 
ข. #DEVICE CHIP 
ค. #fuses HS   
ง. #IF expr 
จ. #define  ID STRIING 

17.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัชุดค าสั่งหมายเหตุ (Comment Statements) ของภาษาซี 
              ก. ใชป้ระกาศฟังกช์ัน่ 

ข. ใชป้ระกาศ ตวัแปรเฉพาะท่ี 
ค. ใชป้ระกาศตวัแปรส่วนกลาง 
ง. ขอ้ความท่ีเขียนไวเ้พื่ออธิบายความหมายชุดค าสั่ง 

              จ. กลุ่มของชุดค าสั่งท่ีท างานใดงานหน่ึงโดยเป็นอิสระจากฟังกช์ัน่หลกั 
18. ขอ้ใด ไม่ใช่ กฎการตั้งช่ือตวัแปรของภาษาซี 
 ก. อกัขระตวัแรกตอ้งเป็น a ถึง z, และ _ 

ข. หา้มใชต้วัอกัษรพิเศษ เช่น !, @, #, $, %, * 
       ค. ประกอบดว้ย a ถึง z, 0 ถึง 9 และ _ เท่านั้น  

ง. ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัพิมพเ์ล็ก มีความหมายท่ีแตกต่างกนั 
จ. ใชช่ื้อซ ้ ากบัค าสงวนหรือค าท่ีมีอยูใ่นคลงัขอ้มูลของภาษาซีได ้

19. ขอ้ใดเป็นการประกาศตวัแปรชนิดอกัขระ (Character Variable Types) 
       ก. printf (“% c % d\n”, ‘a’, ‘a’) ; 

       ข. #include <stdio.h> 
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ค. void main ()      { 
ง. register int8 reg8;                  

    จ. byte command : 4;   
20.  ขอ้ใด ไม่ใช่ การเขียนชุดค าสั่งเรียกใชฟั้งกช์ัน่จากคลงัของภาษาซี   
    ก. #include (tones.c) // ใชเ้ม่ือตอ้งการแสดงผลดว้ยสัญญาณเสียง 

ข. #include (kbd.c) // ใชเ้ม่ือตอ้งการใชง้านแป้นพิมพ ์(Keyboard) 
ค. #include (glcd.c) // ใชเ้ม่ือตอ้งการแสดงผลดว้ยจอภาพผลึกเหลวแบบกราฟฟิค 
ง. #include (touch.c) // ใชเ้ม่ือตอ้งการติดต่อกบัอุปกรณ์ท่ีส่ือสารดว้ยระบบบสั 1 สาย 
จ. #include (lcd.c) // ใชเ้ม่ือตอ้งการแสดงผลบนจอภาพผลึกเหลว ขนาด 2 บรรทดั 

21. คอมไพเลอร์ ดีบกั ของโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ ท าหนา้ท่ีอะไร 
ก. จดัการแฟ้มขอ้มูล 
ข. สร้างโพรเจกตใ์หม่ 
ค. แปลชุดค าสั่งเป็นภาษาเคร่ือง 
ง. แปลชุดค าสั่งเป็นภาษาแอสเซมบลี 

 จ. ตรวจสอบขอ้บกพร่องของชุดค าสั่ง 
22. โปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ แสดงหนา้ต่างลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรม หมายถึงอะไร 

ก. การไม่ยอมรับขอ้ตกลงและสามารถด าเนินการติดตั้งโปรแกรมต่อ 
ข. การยอมรับขอ้ตกลงและสามารถด าเนินการติดตั้งโปรแกรมต่อ 
ค. การด าเนินการติดตั้งโปรแกรมต่อ 
ง. การไม่ยอมรับขอ้ตกลง 
จ. การยอมรับขอ้ตกลง 

23. โปรแกรมซีซีเอสซี  คอมไพเลอร์ จะก าหนดต าแหน่งโฟลเดอร์ในการติดตั้งให้อตัโนมติัท่ี
ต าแหน่งใด 

ก. A:\Program Files\PIC 
ข. B:\Program Files\PIC 
ค. D:\Program Files\PIC 
ง. C:\Program Files\PICC 
จ. F:\Program Files\PICC 

24. ไอคอนการจดัการแฟ้มขอ้มูล    ท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. สร้างแฟ้มใหม่ 

ข. เปิดแฟ้มชุดค าสั่งเก่า 
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ค. บนัทึกแฟ้มท่ีก าลงัใชง้าน 
ง. ปิดแฟ้มท่ีก าลงัใชง้านในปัจจุบนั 
จ. ปิดแฟ้มทั้งหมดท่ีก าลงัใชง้านในปัจจุบนั 

25. ไอคอนการสร้างโพรเจกต ์  ท าหนา้ท่ีอะไร 
              ก. เปิดแฟ้มเก่าทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแฟ้มท่ีก าลงัใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 
     ข. ผูใ้ชเ้ป็นผูเ้ลือกรายละเอียดต่างๆ เองตามความเหมาะสม 
            ค. โปรแกรมเป็นตวัก าหนดรายละเอียดต่างๆ ใหท้ั้งหมด 
              ง. เปิดโพรเจกตเ์ก่าเขา้มาใชใ้นโปรแกรมบรรณาธิกรณ์ 
       จ. ปิดแฟ้มทั้งหมดท่ีก าลงัใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

26.  ไอคอนการคอมไพล ์   ท าหนา้ท่ีอะไร  
ก. ตรวจสอบขอ้บกพร่องของชุดค าสั่ง 
ข. แปลชุดค าสั่งเป็นภาษาเคร่ือง 
ค. แปลชุดค าสั่งเป็นภาษาซี 
ง. จดัการแฟ้มขอ้มูล 

               จ. สร้างโพรเจกตใ์หม่ 
27.  หลงัจากบนัทึกไฟลชุ์ดค าสั่งของซีซีเอสซี คอมไพเลอร์แลว้จะไดช่ื้อไฟลอ์ยา่งไรท่ีถูกตอ้ง 
              ก. Lab1.hex 
    ข. Lab1.asm 
              ค. Lab1.cex 
           ง. Lab1.c 
              จ. Lab1.h 
28. ถา้ตอ้งการหน่วงเวลา 1 วนิาที จะใชค้  าสั่งอะไร 
 ก. delay_ms(1000) 

ข. delay_ms(100)        
ค. delay_ms(10)  
ง. delay_ms(1.0) 
จ. delay_ms(0.1) 

29. ค าสั่ง output_pin(pin_b7) หมายถึงอะไร 
       ก. ส่งลอจิก 1 ใหก้บัขาพอร์ต B7  

       ข. ส่งลอจิก 0 ใหก้บัขาพอร์ต B7  



166 

       ค. ส่งลอจิก 0 ใหก้บัขาพอร์ต B7   

ง. ส่งลอจิก 0 ใหก้บัขาพอร์ต B7                 
    จ. ส่งลอจิก 0 ใหก้บัขาพอร์ต B7  
30.  ชุดค าสั่งภาษาซีท่ีเขียนข้ึนมานั้นสามารถทดสอบการท างานโดยใชโ้ปรแกรมอะไร 
    ก. โปรแกรมปิคคิททู 

ข. โปรแกรมโปรเตอุส 
ค. โปรแกรมไมโครโปร 
ง. โปรแกรมไมโครโคด สตูดิโอ 
จ. โปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ 

31. ขอ้ความ  ในระหวา่งติดตั้งโปรแกรมโปรเตอุสหมายถึงอะไร 
ก. แสดงหมายเลขลิขสิทธ์ิโปรแกรม 
ข. ใหติ้ดตั้งผา่นเครือข่าย 
ค. แสดงสถานะการติดตั้ง 
ง. ใหล้งทะเบียนออนไลน์ 

 จ. การติดตั้งสมบูรณ์แลว้ 
32. ขอ้ใดคือไอคอนกลุ่มค าสั่งหลกัโปรแกรม   

ก. ไอคอนส าหรับเปิดวงจร Schematic เก่าท่ีสร้างไว ้
ข. ไอคอนส าหรับสร้างวงจร Schematic ใหม่ 
ค. ไอคอนส าหรับจุดเช่ือมต่อสายสัญญาณ 
ง. ไอคอนส าหรับบนัทึกวงจร Schematic ท่ีก าลงัออกแบบ 
จ. ไอคอนส าหรับพิมพว์งจร Schematic ท่ีก าลงัออกแบบในปัจจุบนั 

33. ขอ้ใดคือกลุ่มค าสั่งควบคุมทิศทางอุปกรณ์ของโปรแกรมโปรเตอุส 
ก. Bus Mode 
ข. Script Mode 
ค. Open Design 

     ง. Flip X axis 
จ. Component Mode 

34. ขอ้ใด ไม่ใช่ ไอคอนกลุ่มค าสั่งควบคุมการจ าลองการท างานของโปรแกรมโปรเตอุส 
               ก. Graph Mode 

 ข. Voltage  Mode 
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 ค. Terminal Mode 
 ง. Generator Mode 
 จ. Selection Mode 

35. คลิกเมาส์ซา้ยท่ีแถบเคร่ืองมือ   ของโปรแกรมโปรเตอุสเพื่ออะไร 
ก. แกไ้ขคุณสมบติัโปรแกรมซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ 
ข. แกไ้ขคุณสมบติัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ค. แกไ้ขคุณสมบติัวงจรสัญญาณนาฬิกา 

    ง. แกไ้ขคุณสมบติัวงจรเอาตพ์ุต 
    จ. แกไ้ขคุณสมบติัวงจรอินพุต 
36.  โปรแกรมในขอ้ใดท าหนา้ท่ีบนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ก. ซีซีเอสซี คอมไพเลอร์ 
    ข. ไมโครโคด สตูดิโอ 

ค. ปิคคิทโปร 
ง. ไมโครโปร    
จ. ปิคซีโปร 

37. การติดตั้งโปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ืองจะก าหนดโฟลเดอร์ใหโ้ดยอตัโนมติัท่ีต าแหน่งใด 
       ก. B:\Program Files\PICPro 

       ข. B:\Program Files\MicroPro 

ค. C:\Program Files\MicroPro  
    ง. C:\Program Files\CCSCPro  
    จ. C:\Program Files\PICkit2Pro   
38.  ไฟลใ์นขอ้ใดท่ีสามารถบนัทึกลงในหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ได ้
               ก. ไฟลท่ี์มีส่วนขยาย .c 

 ข. ไฟลท่ี์มีส่วนขยาย .h  
     ค. ไฟลท่ี์มีส่วนขยาย .asm 
     ง. ไฟลท่ี์มีส่วนขยาย .inc 
               จ. ไฟลท่ี์มีส่วนขยาย .hex 

39. คลิกเมาส์ซา้ยท่ีไอคอน   ของโปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ืองเพื่ออะไร  
 ก. บนัทึกภาษาเคร่ืองลงหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ข. บนัทึกแฟ้มภาษาเคร่ืองในโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการ 
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       ค. เลือกเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ง. แกไ้ขค าสั่งประมวลผลก่อน Fuses 
จ. เปิดแฟ้มภาษาเคร่ือง 

40.  ถา้ตอ้งการเปล่ียนเบอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะคลิกช่องใดของโปรแกรมบนัทึกภาษาเคร่ือง  
    ก. Terminal  

ข. Resistance 
ค. Keywords 
ง. Chip Selector 
จ. Component   

41. ไมโครคอนโทรลเลอร์มีส่วนท่ีใชติ้ดต่อกบัวงจรภายนอกเรียกวา่ 
ก. พอร์ต 
ข. หน่วยประมวลผลกลาง 
ค. วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
ง. หน่วยเช่ือมต่อสัญญาณทางไฟฟ้า 

 จ. หน่วยบริการอินเตอร์รัพตส์ัญญาณ 
42. ขอ้ใดเป็นวธีิการป้องกนัไม่ใหข้าพอร์ตสัญญาณอยูใ่นสถานะลอย  

ก. ก าหนดท่ีซอฟตแ์วร์ โดยการต่อตวัตา้นทานลงกราวด์ 
ข. ก าหนดท่ีซอฟตแ์วร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูดาวน์ 
ค. ก าหนดท่ีฮาร์ดแวร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูอปั 
ง. ก าหนดท่ีซอฟตแ์วร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูอปั 
จ. ก าหนดท่ีฮาร์ดแวร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูดาวน์ 

43. ขอ้ใดเป็นค าสั่งขอ้ความสั่งตวัประมวลผลก่อนก าหนดคุณสมบติัของพอร์ต  
              ก. set_tris_d (0xf0); 

ข. set_tris_b (0x00); 
ค. output_a (0xF2); 

              ง. output_low (pin_d0); 
 จ. output_high (pin_d1); 

44. ค  าสั่งใดท่ีก าหนดใหรี้จิสเตอร์ควบคุมพอร์ต B เป็นพอร์ตเอาตพ์ุต 
ก. output_a (0xF2); 
ข. #use fast_io (b)   
ค. set_tris_b (0x00); 
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              ง. #output_low (pin_d0); 
              จ. @output_high (pin_d1); 
45. ขอ้ใดเป็นรูปแบบการเขียนค าสั่งก าหนดทิศทางขาพอร์ตวา่จะใหข้าใดเป็นอินพุตหรือเอาตพ์ุต  

ก. output_low (pin_d0); 
ข. set_tris_b (0x00); 

              ค. use fast_io (b)   
              ง. set_tris_x (value) 
              จ. output_high (pin_d1); 
46. ค าสั่ง  port_b_pullups (true);   หมายถึงอะไร 

ก. ก าหนดใหพ้อร์ต A เป็นอินพุตท่ีมีการพลูอปั 
ข. ก าหนดใหพ้อร์ต B เป็นอินพุตท่ีมีการพลูดาวน์ 
ค. ก าหนดใหพ้อร์ต B เป็นอินพุตท่ีมีการพลูอปั 
ง. ก าหนดใหพ้อร์ต D เป็นอินพุตท่ีมีการพลูอปั 
จ. ก าหนดใหพ้อร์ต E เป็นอินพุตท่ีมีการพลูดาวน์ 

47.  ขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถจ่ายกระแสไดสู้งสุดพอร์ตละเท่าไร  
              ก. 30 มิลลิแอมแปร์  ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์

ข. 28 มิลลิแอมแปร์  ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์
ค. 27 มิลลิแอมแปร์  ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์
ง. 26 มิลลิแอมแปร์  ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์
จ. 25 มิลลิแอมแปร์  ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์  

48. กระแสเอาตพ์ุตรวมของขาพอร์ต C และ D มีค่าสูงสุดเท่าไร 
 ก. 100 มิลลิแอมแปร์  

ข. 120 มิลลิแอมแปร์  
ค. 150 มิลลิแอมแปร์  
ง. 200 มิลลิแอมแปร์  
จ. 220 มิลลิแอมแปร์  

49. ขอ้ใดเป็นค าสั่งก าหนดใหข้าพอร์ต A5, A4 เป็นเอาตพ์ุต และ A3, A2, A1, A0 เป็นอินพุต 
ก. set_tris_a (0x0F); 
ข. if (input (pin_a0)); 
ค. data = input_a ();   
ง. port_a_pullups (true); 
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    จ. while (!input(pin_a0)); 
50.  ขอ้ใดกล่าวถึงโครงสร้างพอร์ต E  ไดถู้กตอ้ง 
              ก. มีขนาด 8 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE7 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE  
              ข. มีขนาด 6 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE5 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 
              ค. มีขนาด 4 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE4 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 
              ง. มีขนาด 3 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE3 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 

 จ. มีขนาด 3 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE2 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 
51. ไมโครคอนโทรลเลอร์มีส่วนท่ีใชติ้ดต่อกบัวงจรภายนอกเรียกวา่ 

ก. พอร์ต 
ข. หน่วยประมวลผลกลาง 
ค. วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
ง. หน่วยเช่ือมต่อสัญญาณทางไฟฟ้า 

 จ. หน่วยบริการอินเตอร์รัพตส์ัญญาณ 
52. ขอ้ใดเป็นวธีิการป้องกนัไม่ใหข้าพอร์ตสัญญาณอยูใ่นสถานะลอย (Float) 

ก. ก าหนดท่ีซอฟตแ์วร์ โดยการต่อตวัตา้นทานลงกราวด์ 
ข. ก าหนดท่ีซอฟตแ์วร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูดาวน์ 
ค. ก าหนดท่ีฮาร์ดแวร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูอปั 
ง. ก าหนดท่ีซอฟตแ์วร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูอปั 
จ. ก าหนดท่ีฮาร์ดแวร์ โดยการต่อตวัตา้นทานพลูดาวน์ 

53. ขอ้ใดเป็นค าสั่งขอ้ความสั่งตวัประมวลผลก่อนก าหนดคุณสมบติัของพอร์ต  
              ก. set_tris_d (0xf0); 

ข. set_tris_b (0x00); 
ค. output_a (0xF2); 

              ง. output_low (pin_d0); 
จ. output_high (pin_d1); 

54. ค  าสั่งใดท่ีก าหนดใหรี้จิสเตอร์ควบคุมพอร์ต B เป็นพอร์ตเอาตพ์ุต 
ก. output_a (0xF2); 
ข. #use fast_io (b)   
ค. set_tris_b (0x00); 

              ง. #output_low (pin_d0); 
             จ. @output_high (pin_d1); 
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55. ขอ้ใดเป็นค าสั่งท่ีก าหนดทิศทางขาพอร์ตวา่จะใหข้าใดเป็นอินพุตหรือเอาตพ์ุต  
ก. output_low (pin_d0); 
ข. set_tris_b (0x00); 

              ค. use fast_io (b)   
              ง. set_tris_x (value) 
              จ. output_high (pin_d1); 
56.  ค าสั่ง port_b_pullups (true);  หมายถึงอะไร 

ก. ก าหนดใหพ้อร์ต A เป็นอินพุตท่ีมีการพลูอปั 
ข. ก าหนดใหพ้อร์ต B เป็นอินพุตท่ีมีการพลูดาวน์ 
ค. ก าหนดใหพ้อร์ต B เป็นอินพุตท่ีมีการพลูอปั 
ง. ก าหนดใหพ้อร์ต D เป็นอินพุตท่ีมีการพลูอปั 
จ. ก าหนดใหพ้อร์ต E เป็นอินพุตท่ีมีการพลูดาวน์ 

57.  ขาพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถจ่ายกระแสไดสู้งสุดพอร์ตละเท่าไร  
              ก. 30 มิลลิแอมแปร์ ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์

ข. 28 มิลลิแอมแปร์ ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์
ค. 27 มิลลิแอมแปร์ ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์
ง. 26 มิลลิแอมแปร์ ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์
จ. 25 มิลลิแอมแปร์ ท่ีไฟเล้ียง 5 โวลต ์

58. กระแสเอาตพ์ุตรวมของขาพอร์ต C และ D มีค่าสูงสุดเท่าไร 
 ก. 100 มิลลิแอมแปร์ 

ข. 120 มิลลิแอมแปร์ 
ค. 150 มิลลิแอมแปร์ 
ง. 190 มิลลิแอมแปร์ 
จ. 200 มิลลิแอมแปร์ 

59. ขอ้ใดเป็นชุดค าสั่งก าหนดใหข้าพอร์ต A5, A4 เป็นเอาตพ์ุต และ A3, A2, A1, A0 เป็นอินพุต 
ก. set_tris_a (0x0F); 
ข. if (input (pin_a0)); 
ค. data = input_a ();   
ง. port_a_pullups (true); 

              จ. while (!input(pin_a0)); 
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60.  ขอ้ใดกล่าวถึงโครงสร้างพอร์ต E  ไดถู้กตอ้ง 
              ก. มีขนาด 8 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE7 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE  
              ข. มีขนาด 6 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE5 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 
              ค. มีขนาด 4 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE4 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 
              ง. มีขนาด 3 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE3 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 
              จ. มีขนาด 3 บิต ประกอบดว้ย RE0 – RE2 ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TRISE 
61. การต่อประสานระหวา่งไมโครคอนโทรลเลอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. พอร์ตอินพุตสามารถต่อประสานไดเ้ฉพาะแบบแบบดิจิทลั 
ข. พอร์ตอินพุตสามารถต่อประสานไดเ้ฉพาะแบบแอนะล็อก 
ค. พอร์ตเอาตพ์ุตมีหนา้ท่ีต่อประสานไดเ้ฉพาะแบบแบบดิจิทลั 
ง. พอร์ตเอาตพ์ุตมีหนา้ท่ีต่อประสานไดท้ั้งสัญญาณแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทลั 

    จ. พอร์ตอินพุตสามารถต่อประสานไดท้ั้งสัญญาณแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทลั 
62. การต่อแอลอีดีตวัเลข 7 ส่วนแบบแอโนดร่วม ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. ถา้ตอ้งการใหส่้วนใดติดใหต่้อส่วนนั้นกบัแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต ์
ข. แหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์ต่อเขา้กบัขาร่วม (ขา 13 และ 14) 
ค. แหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์ต่อเขา้กบัขาร่วม (ขา 3 และ 14) 
ง. แหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์ต่อเขา้กบัขาร่วมใดก็ได ้

    จ. ถา้ตอ้งการใหส่้วนใดติดใหป้้อนตรรกะ “0” 

63.  การขบัแอลอีดีโมดูลแบบหลายทางตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดเป็นตวัช่วยขบั 
ก. ไอจีบีที 
ข. ทรานซิสเตอร์ 
ค. ไทรแอค 
ง. มอสเฟต 

       จ.ไดแอค 
64.  ขอ้ใดกล่าวถึงแอลซีดีโมดูล (LCD Module) ไดถู้กตอ้ง 
              ก. การน าแผงแอลซีดี และแอลซีดีคอนโทรลเลอร์มารวมกนั 

ข. การน าแผงแอลซีดีแบบตวัอกัษรแยกออกจากแบบกราฟิก 
ค. การแยกแผงแอลซีดีและแอลซีดีกราฟฟิกออกจากกนั 
ง. การน าแผงแอลซีดีแบบตวัอกัษรรวมกบัแบบกราฟิก 

       จ. การน าแผงแอลซีดีต่อแบบคอมมอนอาโนด 
65.  ค าสั่ง set_tris_d(0x00); หมายถึงอะไร 
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              ก. ก าหนดใหพ้อร์ต D ต่อกบัสวติช์ทางอินพุต 
ข. ก าหนดใหพ้อร์ต  D ทั้งพอร์ตมีสถานะเป็นอินพุต 
ค. ก าหนดใหพ้อร์ต  D ทั้งพอร์ตมีสถานะเป็นเอาตพ์ุต 
ง. ก าหนดค่าเร่ิมตน้ใหต้วัแปร i = 0 เพื่อตรวจสอบรหสัต าแหน่ง 

       จ. ก าหนดค่าเร่ิมตน้ใหต้วัแปร i = 1 เพื่อตรวจสอบรหสัต าแหน่ง 
66.  เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใชง้านแอลซีดีโมดูลตวัอกัษรแบบวธีิ 8 บิต 
              ก. ตอ้งใชพ้อร์ตจ านวน 20 พอร์ต 

ข. ตอ้งใชพ้อร์ตจ านวน 10 พอร์ต 
ค. ตอ้งใชพ้อร์ตจ านวน 8 พอร์ต 
ง. ตอ้งใชพ้อร์ตจ านวน 6 พอร์ต 

       จ. ตอ้งใชพ้อร์ตจ านวน 4 พอร์ต 
67.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ฟังกช์ัน่หลกัในการเขียนชุดค าสั่งควบคุมการแสดงผลแอลซีดีโมดูลในแบบวธีิ 4 บิต 
              ก. lcd_gotoxy (x,y) 

ข. lcd_getc (x,y) 
ค. lcd_putc (x) 
ง. lcd_getc (c) 

       จ. lcd_int (x,y) 
68. ขา Data bus line ของจอแสดงผลแอลซีดีโมดูลตรงกบัขาใด  
              ก. RS 

ข. RW 
ค. VSS 
ง. VDD 

       จ. D0-D7 
69.  ขอ้ใดคือการก าหนดรหสัต าแหน่งสวติช์แถวแนวนอนและค่าตวับวกใหก้บัสวติช์แถวแนวตั้งของ
เมทริกซ์สวติช์ 
              ก. R0  หมายถึงแถวแนวนอนท่ี 3 มีค่าประจ าแถวเท่ากบั 6 หรือ 0x02 

ข. R1  หมายถึงแถวแนวนอนท่ี 0 มีค่าประจ าแถวเท่ากบั 3 หรือ 0x01 
ค. R1 หมายถึงแถวแนวนอนท่ี 1 มีค่าประจ าแถวเท่ากบั 0 หรือ 0x00 

              ง. R4 หมายถึงแถวแนวนอนท่ี 4 มีค่าประจ าแถวเทา่กบั 9 หรือ 0x03 
       จ. C1 หมายถึงแถวแนวตั้งท่ี 1 มีค่าตวับวกเท่ากบั 001 
70.  ขอ้ดีของการใชเ้มทริกซ์สวติช์เป็นอุปกรณ์ป้อนขอ้มูลใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอร์คือขอ้ใด 
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ก. ประหยดัพอร์ต 
ข. กินกระแสต ่า 

              ค  ราคาถูก ใชง้านง่าย 
ง. สามารถต่อใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 

    จ. สามารถรับขอ้มูลอินพุตทั้งแบบแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทลั 
71.  ค าสั่งในขอ้ใดเป็นฟังกช์ัน่อ่านขอ้มูลจากเมทริกซ์สวิตช์ 
              ก. lbd_int (c) 

ข. kbd_getc (c) 
ค. lcd_int (c) 

              ง. kcd_int (c) 
       จ. kbd_int (c) 
72.  ค าสั่งในขอ้ใด เป็นการเร่ิมตน้ใชง้านฟังกช์ัน่ kbd_ init 
             ก. LED_DSP(Sevenseg_MAP[3] 

ข. kbd_pullup_initial(); 
ค. set_tris_d(0x00); 

              ง. kbd_initial(); 
       จ. while(TRUE) 
73.  ขอ้ใดกล่าวถึงโมดูลแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลัไดถู้กตอ้ง 
              ก. รับค่ากระแสไฟฟ้าต่อจากตวัรับรู้ซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลงปริมาณทางเคมีเป็นกระแสไฟฟ้า 

ข. รับค่าแรงดนัไฟฟ้าต่อจากตวัรับรู้ซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลงปริมาณทางเคมีเป็นแรงดนัไฟฟ้า 
              ค. รับค่าแรงดนัไฟฟ้าต่อจากตวัรับรู้ซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลงปริมาณทางเคมีเป็นกระแสไฟฟ้า 
              ง. รับค่าแรงดนัไฟฟ้าต่อจากตวัรับรู้ซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นกระแสไฟฟ้า 
              จ. รับค่าแรงดนัไฟฟ้าต่อจากตวัรับรู้ซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นแรงดนัไฟฟ้า

        
74.  ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A มีพอร์ตแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลัจ านวนก่ีช่อง 
             ก. จ  านวน 4 ช่อง 

ข. จ  านวน 5 ช่อง 
              ค. จ  านวน 6 ช่อง 
              ง. จ  านวน 8 ช่อง 
              จ. จ  านวน 9 ช่อง 
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75.  ขอ้ใด ไม่ใช่ รีจิสเตอร์ท่ีใชใ้นการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั 
             ก. ADCON0 เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท างาน A/D ตวัท่ี 1 

ข. ADCON1 เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท างาน A/D ตวัท่ี 2 
ค. ADCON0 เป็นรีจิสเตอร์ควบคุมการท างาน A/D ตวัท่ี 0               

              ง. ADRESH เป็นรีจิสเตอร์ เก็บผลลพัธ์การแปลง A/D ไบตสู์ง       
              จ. ADRESL เป็นรีจิสเตอร์ เก็บผลลพัธ์การแปลง A/D ไบตต์ ่า 
76.  ความละเอียดการแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั ขนาด 10 บิต มีก่ีค่า  
              ก. 1,026 ค่า 

ข. 1,024 ค่า 
ค. 822 ค่า               
ง. 624 ค่า       

              จ. 424 ค่า 
77.  รีจีสเตอร์ ขอ้ใดท่ีก าหนดใหเ้ป็นพอร์ตรับสัญญาณแอนะล็อกหรือรับแรงดนัอา้งอิง 
              ก. ADRESH1 

ข. ADRESL 
ค. ADRESH 
ง. ADCON1 

              จ. ADCON0 
78.  ชุดค าสั่งขอ้ใดถูกตอ้งในการก าหนดใหพ้อร์ต RA และพอร์ต RE ทุกขาเป็นแอนะล็อก 
              ก. setup_abc_ports(ALL_ANALOG); 

ข. LED_DSP(Sevenseg_MAP[3] [0]; 
ค. set_tris_d(0x00); 
ง. while(TRUE; 

              จ. kbd_initial(); 
79. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะการส่ือสารแบบอนุกรม 

ก. ใชส้ายสัญญาณจ านวนนอ้ย 
ข. สามารถส่งขอ้มูลไดค้ร้ังละ 1 บิต 
ค. รับ-ส่งขอ้มูลไดใ้นระยะทางท่ีใกล ้
ง. รับ-ส่งขอ้มูลไดใ้นระยะทางท่ีไกล 

    จ. เป็นการส่ือสารขอ้มูลทิศทางเดียวในช่วงเวลาหน่ึง 
80. ขอ้ใดกล่าวถึงการส่ือสารแบบอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ์ ไดถู้กตอ้ง 
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ก. เป็นการส่ือสารทิศทางเดียว 
ข. ผูส่้ง ท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลอยา่งเดียว 
ค. เป็นการส่ือสารในลกัษณะก่ึงสองทาง 
ง. สายสัญญาณไปแยกกบัสายสัญญาณกลบั 

              จ. การรับและส่งไม่สามารถท าพร้อมในเวลาเดียวกนัได ้
81.  การส่ือสารแบบใดท่ีตอ้งใชส้ัญญาณนาฬิกาควบคุมจงัหวะการรับ-ส่งสัญญาณ 
              ก. การส่ือสารแบบซิงโครนสั 

ข. การส่ือสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ 
ค. การส่ือสารแบบอะซิงโครนสั 
ง. การส่ือสารแบบฮาลฟ์ดูเพล็กซ์ 

            จ. การส่ือสารแบบซิมเพล็กซ์ 
82.  ขอ้ใดเป็นระดบัสัญญาณมาตรฐานการส่ือสารแบบอนุกรม  
              ก. 5 โวลต,์ 7 โวลต,์ 12 โวลต ์และ 15 โวลต ์

ข. 5 โวลต,์ 10 โวลต,์ 12 โวลต ์และ 15 โวลต ์
    ค. 5 โวลต,์ 10 โวลต,์ 12 โวลต ์และ 18 โวลต ์

ง. 5 โวลต,์ 10 โวลต,์ 12 โวลต ์และ 20 โวลต ์
            จ. 5 โวลต,์ 10 โวลต,์ 12 โวลต ์และ 24 โวลต ์
83.  สายสัญญาณหวัต่อแบบ DB9 “ Transmitted Data” ใชส้ัญลกัษณ์แบบใด 
              ก. DTR 

ข. DCD 
ค. RXD 
ง. TXD 

            จ. GND 
84.  ขอ้ใด ไม่ใช่ มาตรฐานและรูปแบบการรับ-ส่งขอ้มูลแบบอะซิงโครนสั 
              ก. บิตตรวจสอบพาริต้ี (Parity bit) มีขนาด 1 บิตหรือไม่มี 

ข. บิตขอ้มูล (Data) มีขนาด 5, 6, 7 หรือ 8 บิต 
ค. บิตหยดุ (Stop bit) มีขนาด 1, 1.5, 2 บิต 
ง. บิตเร่ิมตน้ (Start bit) มีขนาด 0.5 บิต 

            จ. บิตเร่ิมตน้ (Start bit) มีขนาด1 บิต 
84.  ขอ้ใด ไม่ใช่ รูปแบบการใชฟั้งกช์นัรับขอ้มูลอกัขระขนาด 8 บิต 
              ก. value = fgetc (stream);   
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ข. value = getchar ( ); 
ค. value = getch ( );   
ง. value = getc ( ); 

            จ. value = getg ( ); 
85. หลกัการเช่ือมต่ออุปกรณ์แบบ I2C บสั ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง     
              ก. ใชส้ายสัญญาณสองเส้น คือ SDA และ SCL 

ข. ลูกข่ายควบคุมการอ่านและเขียนขอ้มูล 
ค. ลูกข่ายท าหนา้ท่ีสร้างสัญญาณนาฬิกา 
ง. ใชส้ายสัญญาณหน่ึงเส้น คือ SCL 

            จ. ใชส้ายสัญญาณหน่ึงเส้น คือ SDA 
86. ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณสมบติัทางเทคนิคของระบบบสั 1 สาย 
              ก. อุปกรณ์ลูกข่ายไดแ้ก่ ไอซีวดัอุณหภูมิ   

ข. อุปกรณ์แม่ข่ายคือไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ค. การส่ือสารเป็นแบบขอ้มูลเดินทางไดส้องทิศทาง 
ง. ขอ้มูลทั้งหมดถูกส่งบนสายสัญญาณเพียงเส้นเดียว 

            จ. อุปกรณ์ในระบบตอ้งระบุวา่ตวัใดเป็นแม่ข่ายและตวัใดเป็นลูกข่าย   
87. ขอ้ใดคือช่องเวลาการเร่ิมตน้ติดต่อกบัระบบบสัแบบ 1 สาย 
              ก. เร่ิมตน้กระบวนการโดยลูกข่ายสร้างสัญญาณตรรกะ “0” 

ข. เร่ิมตน้กระบวนการโดยแม่ข่ายสร้างสัญญาณตรรกะ “0” 
ค. เร่ิมตน้กระบวนการโดยแม่ข่ายสร้างสัญญาณตรรกะ “1” 
ง. เร่ิมตน้ดว้ยการเขียนตรรกะ “0” และใหค้งสถานะเป็นเวลา 60 ไมโครวินาที 

            จ. เร่ิมตน้ดว้ยการอ่านตรรกะ “0” และใหค้งสถานะเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 120 ไมโครวินาที 
88. ส่วนท่ีรับรู้ปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ้งการควบคุม เรียกวา่อะไร 

ก. อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอินพุต 
ข. สวติช์ควบคุมดา้นเอาตพ์ุต 
ค. หน่วยประมวลผลกลาง 
ง. ชุดค าสั่งควบคุม 

              จ. หน่วยความจ า 
89. ขอ้ใด ไม่ใช่ ส่วนส าคญัของการประยกุตใ์ชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในงานควบคุมทางไฟฟ้า 

ก. ชุดค าสั่งควบคุม 
ข. หน่วยความจ าถาวร 
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ค. หน่วยประมวลผลกลาง 
ง. สวติช์ควบคุมดา้นเอาตพ์ุต 

    จ. อุปกรณ์ก าเนิดสัญญาณอินพุต 
90. ขอ้ใดคือคุณลกัษณะทางไฟฟ้าของภาระชนิดความตา้นทาน 
              ก. ทิศทางของกระแส (iR) และแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม (vR) แตกต่างกนั 

ข. ทิศทางของกระแส (iR) ลา้หลงัแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม (vR) เป็นมุม 60 องศา 
ค. ทิศทางของกระแส (iR) ลา้หลงัแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม (vR) เป็นมุม 90 องศา 
ง. ทิศทางของกระแส (iR) น าหนา้แรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม (vR) เป็นมุม 180 องศา 

            จ. ทิศทางของกระแส (iR) และแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อม (vR) ไปในทิศทางเดียวกนั 
91. วธีิการขอ้ใดช่วยป้องกนัการกระโดดของประจุไฟฟ้าโดยใชรี้เลย ์
             ก. ใชว้าริสเตอร์และตวัเก็บประจุแบบมีขั้วต่ออนุกรมกบัหนา้สัมผสัเมนของรีเลย ์

ข. ใชว้าริสเตอร์และตวัเก็บประจุแบบไม่มีขั้วต่ออนุกรมกบัหนา้สัมผสัของรีเลย ์
ค. ใชว้าริสเตอร์และตวัเก็บประจุแบบไม่มีขั้วต่อขนานกบัหนา้สัมผสัของรีเลย ์
ง. ใชว้าริสเตอร์และตวัเก็บประจุแบบมีขั้วต่อขนานกบัหนา้สัมผสัของรีเลย ์

            จ. ใชต้วัเก็บประจุแบบมีขั้ว ต่อขนานกบัหนา้สัมผสัของรีเลย ์
92. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้ดีของการใชโ้ซลิดสเตทรีเลยก์บัภาระไฟสลบั  
              ก. ไม่มีคล่ืนความถ่ีไปรบกวนการท างานของอุปกรณ์อ่ืน 

ข. ใชค้วบคุมภาระทางไฟสลบัไดทุ้กชนิด     
ค. เหมาะกบังานตดัต่อความเร็วสูง 

              ง.  ตอ้งมีวงจรสนบัเบอร์ 
            จ. ไม่มีหนา้สัมผสั   
93. การเช่ือมต่อสัญญาณควบคุมดว้ยอุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงมีความปลอดภยัสูงเพราะเหตุใด 
              ก. ไม่มีหนา้สัมผสั  

ข. ตดัต่อวงจรดว้ยความเร็วสูง 
ค. ไม่ท าใหเ้กิดประกายไฟระหวา่งหนา้สัมผสั 
ง. ไม่มีคล่ืนความถ่ีไปรบกวนการท างานของอุปกรณ์อ่ืน 

            จ. สัญญาณควบคุมถูกตดัออกจากระบบไฟฟ้าก าลงัของภาระ 
94. เม่ือใชต้วัเช่ือมต่อทางแสงเบอร์ MOC3061 และโซลิดสเตทรีเลยเ์บอร์ Q8040K7 จ่ายกระแสได้
สูงสุด IT(RMS) เท่ากบั 39 แอมแปร์ กระแส IFT = 16  มิลลิแอมแปร์ กระแสกระตุน้เกต  IGT  เท่ากบั 49 
มิลลิแอมแปร์ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต ์3 แรงมา้ กินกระแส 5.8 แอมแปร์ ค านวณหาค่า 
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RX และ RY ไดค้่าเท่าไร 
    ก. RX =  333 โอห์ม และ RY =  537  โอห์ม 
              ข. RX =  343 โอห์ม และ RY =  547  โอห์ม 

ค. RX =  355 โอห์ม และ RY =  581  โอห์ม 
ง. RX =  367 โอห์ม และ RY =  659  โอห์ม 

            จ. RX =  375 โอห์ม และ RY =  669  โอห์ม 
95. ขอ้ใดกล่าวถึงการท างานของชุดควบคุมการรดน ้าตน้ไมอ้ตัโนมติัไดถู้กตอ้ง 
              ก. ถา้ความตา้นทานดินมีค่าสูงกวา่ 5 โอห์ม มอเตอร์ป๊ัมน ้าท างาน 
    ข. ถา้ความตา้นทานดินมีค่าต ่ากวา่ 5 โอห์ม มอเตอร์ป๊ัมน ้ าไม่ท างาน 

ค. ขา RA0 ท าหนา้ท่ีรับค่าสัญญาณแอนะล็อกจากตวัตรวจจบัความตา้นทานดิน 
ง. ดินมีความช้ืนสูง หน่วยประมวลผลกลางจะส่งสัญญาณตรรกะ “0” ใหก้บัขา RB8 

            จ. ขอ้มูลจากการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลาง ส่งไปแสดงท่ีจอแสดงผลแอลซีดี 
  96. การท างานของชุดควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติัขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
              ก. ถา้ขอ้มูลอุณหภูมิมีค่าสูงกวา่ 50 ๐C อุปกรณ์เช่ือมต่อทางแสงและโซลิดสเตทรีเลยส์ามารถ 
                    ท  างานต่อวงจรภาคจ่ายไฟสลบั 220 โวลต ์ใหก้บัขดลวดท าความร้อน 

ข. หน่วยประมวลผลกลางจะท าการเปรียบเทียบขอ้มูลจากไอซี DS18B20 ท่ีรับเขา้มากบั  
                  ค่าท่ีก าหนดไวใ้นชุดค าสั่ง 

ค. ถา้ขอ้มูลอุณหภูมิมีค่าสูงกวา่ 50 ๐C หน่วยประมวลผลกลางส่งสัญญาณตรรกะ “1” ใหก้บั 
                  ขา RB0 

ง. ถา้ขอ้มูลอุณหภูมิมีค่าต ่ากวา่ 50 ๐C หน่วยประมวลผลกลางส่งสัญญาณตรรกะ “0” ใหก้บั 
                    ขา RB0 
            จ. ขา RA0 ท าหนา้ท่ีรับค่าอุณหภูมิ จากหน่วยความจ าชัว่คราวของไอซี DS18B20 
97. ขอ้ใด ไม่ใช่ การประยกุตใ์ชง้านโดยการควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติั 
              ก. ตูฟั้กไข ่
              ข. ตูอ้บเส้ือผา้ 

ค. สวติช์อุณหภูมิ 
              ง. เคร่ืองท าน ้าอุ่น 
            จ. ตูอ้บผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
98. การควบคุมอุณหภูมิอตัโนมติัของตูอ้บเส้ือผา้ลกัษณะใดเป็นการควบคุมแบบไม่ต่อเน่ือง 
    ก. ถา้อุณหภูมิต ่ากวา่ค่าท่ีตั้งไวส้วติช์จะตดัและต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
              ข. ถา้อุณหภูมิสูงกวา่ค่าท่ีตั้งไวส้วติช์จะตดัและต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
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ค. ถา้อุณหภูมิต ่ากวา่ค่าท่ีตั้งไวส้วติช์จะตดัแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
              ง. ถา้อุณหภูมิสูงกวา่ค่าท่ีตั้งไวส้วติช์จะต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
            จ. ถา้อุณหภูมิต ่ากวา่ค่าท่ีตั้งไวส้วติช์จะต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
99. ไอซี DS18B20 ท าหนา้ท่ีอะไรในวงจรชุดควบคุมตูฟั้กไข่อตัโนมติั 
              ก. ตวัรับรู้แรงดนั 

ข. ตวัรับรู้กระแส 
ค. เบรกเกอร์ 
ง. รีเลย ์

            จ. ฟิวส์ 
100. วงจรการสตาร์ตมอเตอร์ 3 เฟส 380 โวลต ์แบบสตาร์ตตรงดว้ยโซลิดสเตทรีเลยใ์ชอุ้ปกรณ์ใด
แทนอุปกรณ์ป้องกนัภาระเกิน 
              ก. ตวัรับรู้กระแส 

ข. ตวัรับรู้แรงดนั 
ค. เบรกเกอร์ 

              ง. รีเลย ์
              จ. ฟิวส์ 
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