
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  4 
ช่ือวิชา ไมโครโพรเซสเซอร์ สอนคร้ังท่ี 4 
ช่ือหน่วย การใชง้าน Z80 กบัอินพุต - 
เอาทพ์ตุ 

ชัว่โมงรวม 4 ชัว่โมง 

ช่ือเร่ือง  การใชง้าน Z80 กบัอินพุต - เอาทพ์ุต จ านวนชัว่โมง 4 ชัว่โมง 
หวัขอ้เร่ือง 
    ดา้นความรู้ 

1. อธิบายความแตกต่างระหวา่งพอร์ตอินพุตและเอาทพ์ุตไดถู้กตอ้ง 
2. อธิบายความจ าเป็นในการติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผา่นพอร์ตได ้

3. อธิบายการก าหนดหมายเลขพอร์ตจากวงจรท่ีก าหนดได ้

4. อธิบายวงจรในการติดต่อกบัพอร์ตอินพุตได ้

5. อธิบายวงจรในการติดต่อกบัพอร์ตเอาทพ์ุตได ้
 

    ดา้นทกัษะ 
1. เขียนขั้นตอนความแตกต่างระหวา่งพอร์ตอินพุตและเอาทพ์ุตได ้

2. เขียนความจ าเป็นในการติดต่ออุปกรณ์ภายนอกผา่นพอร์ตได ้

3. เขียนแผนการก าหนดหมายเลขพอร์ตจากวงจรท่ีก าหนดได ้

4. ติดตั้งหรือประกอบวงจรในการติดต่อกบัพอร์ตอินพุตได ้

5. ติดตั้งหรือประกอบวงจรในการติดต่อกบัพอร์ตเอาทพ์ุตได ้

 

    ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1. ความมีวนิยั 
2. ความรับผดิชอบ 

3. มนุษยส์ัมพนัธ์ 

4. ความอดทน 

5. ความรอบคอบและปลอดภยั 
6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



สาระส าคญั 
                     ในการให ้Z80 ติดต่อกบัเพื่อรับขอ้มูลจากอุปกรณ์ภายนอกเขา้มา หรือส่งขอ้มูลออกไปให้อุปกรณ์
ภายนอก  จะตอ้งท าการติดต่อโดยผา่นทางพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาทพ์ุตซ่ึง Z80 สามารถติดต่อพอร์ตอินพุต 
และ พอร์ตเอาทพ์ุตไดถึ้ง 256 พอร์ต โดยใชข้าแอดเดรส A0 ถึง A7 ในการก าหนดต าแหน่งหมายเลขพอร์ต 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
1. พอร์ตอินพุต –พอร์ตเอาทพ์ุต 
2. สัญญาณควบคุมในการติดต่อพอร์ต 
3. การก าหนดต าแหน่งของพอร์ต 
4. ความมีวนิยั 
5. ความรับผดิชอบ 
6. มนุษยส์ัมพนัธ์ 
7. ความอดทน 
8. ความรอบคอบและปลอดภยั 
9. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้ 

     จุดประสงคท์ัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
            1.  เพื่อใหท้ราบการก าหนดต าแหน่งของพอร์ตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้)   
            2.   เพื่อใหมี้ทกัษะการต่อพอร์ตอินพุต - พอร์ตเอาทพ์ุตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (ด้านทักษะ) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

     จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
            1.  อธิบายต าแหนงของพอร์ต ได ้ (ด้านความรู้) 
            5.  สามารถต่อสัณญาณควบคุมในการติดต่อพอร์ต ได ้(ด้านทักษะ) 
            6.  เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง) 
            7.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  
 



เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
   ดา้นความรู้(ทฤษฎี) 

1. พอร์ตอินพุต –พอร์ตเอาทพ์ุต 
2. สัญญาณควบคุมในการติดต่อพอร์ต 
3. การก าหนดต าแหน่งของพอร์ต 

 

  ดา้นทกัษะ(ปฏิบติั) 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ใบงานท่ี 3 

 
   ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

1. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม
ความสามารถของสมาชิกทุกคนมีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลก
ใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและ
ประหยดั 

 
(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์     และการ 

ปฏิบติังานอยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของนกัเรียน 

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (30 นาที) 

1. ตรวจสอบรายช่ือนกัเรียนท่ีเขา้เรียน 

2.ร่วมสนทนาเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการใชง้าน Z80 กบั 
อินพตุ – เอาทพ์ตุ 
 

 

1. ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 

2. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 
 
 

ขั้นสอน (160นาที) 

1. บอกจุดประสงคก์ารเรียน (10 นาที) 

2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
จากหนงัสือไมโครโพรเซสเซอร์ บทท่ี 4 (30 นาที) แลว้ส่ง
ตวัแทนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนหวัขอ้ละ(10 นาที) ในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี  1   พอร์ตอินพตุ –พอร์ตเอาทพ์ตุ 

กลุ่มท่ี  2   ควบคุมในการติดต่อพอร์ต 

กลุ่มท่ี  3   การก าหนดต าแหน่งของพอร์ต 

3.ใหน้กัเรียนเขียนค าถามท่ีสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ เพ่ือใหค้รู
อธิบาย (30 นาที) 
4.ครูอธิบายค าตอบท่ีนกัเรียนสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ (20 นาที) 
5. ทบทวนรายละเอียดทั้งหมด (20 นาที) 
6. กรอกแบบประเมินตนเอง (10นาที) 

7.กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน  (10 นาที) 
 

 

1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม  
2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาจาก
หนงัสือไมโครโพรเซสเซอร์ บทท่ี 4 แลว้ส่งตวัแทนมาน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน  ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี  1   พอร์ตอินพตุ –พอร์ตเอาทพ์ตุ 

กลุ่มท่ี  2   ควบคุมในการติดต่อพอร์ต 

กลุ่มท่ี  3   การก าหนดต าแหน่งของพอร์ต 

3.เขียนค าถามท่ีสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ เพ่ือใหค้รูอธิบาย  
4.ครูอธิบายค าตอบท่ีนกัเรียนสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ  
5. ทบทวนรายละเอียดทั้งหมด 

6. กรอกแบบประเมินตนเอง  
7.กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 
 
 

ขั้นสรุป(50 นาที) 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 

2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 

3. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลและผลดักนัตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 

2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 

3. ท าแบบประเมินผลและผลดักนัตรวจ 
 
 
 
 



งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรียน 

ตอบค าถามเก่ียวกบัการความรู้เก่ียวกบั  การใชง้าน Z80 กบั อินพตุ - เอาทพ์ตุ 
 

ขณะเรียน 

1. ศึกษาหวัขอ้เร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายจากหนงัสือไมโครโพรเซสเซอร์ 
2. ส่งตวัแทนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
3. เขียนค าถามท่ีสงสัยหรือยงัไม่เขา้ใจ เพื่อใหค้รูอธิบาย 
4. ทบทวนรายละเอียดทั้งหมด 
5. กรอกแบบประเมินตนเอง  
6.กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 

หลงัเรียน 

1. ท าแบบประเมินผลหน่วยท่ี 4 หนา้ท่ี  
2. ใหศึ้กษาเพิ่มเติมจากซีดีส่ือการสอนเร่ืองไมโครโพรเซสเซอร์ท่ีครูผลิตข้ึนเอง 
3. ใหผู้เ้รียนเตรียมตวัส าหรับการเรียนการสอนคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพิมพ ์
1. บุญสืบ โพธ์ิศรี,โกมล ศิริสมบูรณ์เวช ไมโครโพรเซสเซอร์  กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ,2548 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
3. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
 

ส่ือโสตทศัน์ 
1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
3. ซีดีส่ือการสอนเร่ืองไมโครโพรเซสเซอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเมินผล 
 

ก่อนเรียน 

วธีิการวดัผล สังเกตการแสดงความรู้เก่ียวกบัการใชง้าน Z80 กบั อินพุต – เอาทพ์ุต 
เคร่ืองมือวดั  ค  าถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการใชง้าน Z80 กบั อินพุต – เอาทพ์ุต 
 

ขณะเรียน 

วธีิการวดัผล  
1. กรอกแบบประเมินตนเอง 
2. กรอกแบบประเมินการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
                       

เคร่ืองมือวดั   
1. แบบประเมินตนเอง 
2. แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 

หลงัเรียน 

วธีิการวดัผล  ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
เคร่ืองมือวดั  แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑก์ารประเมินผล 

วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลและใบงานมีเกณฑด์งัน้ี 

ร้อยละ 80-100                                                 หมายถึง                        ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 
 

แบบประเมินตนเอง 
25-30       คะแนน                                            หมายถึง                         ดีเยีย่ม 
20-24       คะแนน                                            หมายถึง                         พฤติกรรมดี 
15-19       คะแนน                                            หมายถึง                         ดี 
10- 14       คะแนน                                           หมายถึง                         พอใช ้
ต ่ากวา่  10 คะแนน                                           หมายถึง                         ควรปรับปรุง 
 

แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

  9-10       คะแนน                                           หมายถึง                         ดีมาก 

   7-8        คะแนน                                        หมายถึง                         ดี 

    5-6       คะแนน                                           หมายถึง                         พอใช ้

ต ่ากวา่  5  คะแนน                                             หมายถึง                        ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิตนเอง 
ช่ือ – สกลุ………………………………...รหสั…………………..แผนก/ชั้น/ปี………………… 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
      
ขอ้ 

รายการประเมิน 
ปฏิบติับ่อยคร้ัง 
(2) 

ปฏิบติับางคร้ัง 
(1) 

ไม่เคยปฏิบติั 
(0) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ความเช่ือมัน่ในตนเองกลา้ในส่ิงท่ีเหมาะท่ีควร 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความคิดริเร่ิม 
ความมีวนิยั  ตรงต่อเวลา 
การพึ่งตนเอง 
ความมีน ้ าใจ 
ความอดทน อดกลั้น 
ยนิดีเม่ือผูอ่ื้นมีสุข, ส าเร็งในทางการเรียน 
มีมารยาท 
เสียสละ 
รับฟังและใหค้วามส าคญัผูอ่ื้น 
ปฏิบติังานถูกขั้นตอน 
ใชเ้วลาปฏิบติังานเหมาะสม 
คน้ควา้เพื่อพฒันาตน 
สรุปผลงานดว้ยการบนัทึก 

   

รวม     
      

                                                 เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนนเตม็  30  คะแนน                  1. ผลการประเมิน…………………. 

คะแนน    25 – 30  =   ดีเยีย่ม                           …………………………………. 

            20 – 24   =  ดีมาก                   …………………………………. 

           15 – 19   =  ดี                               (………………………….) 

  10 – 14   =  พอใช ้                                   ผูป้ระเมิน  

            ต ่ากวา่  10  =  ควรปรับปรุง                             2   ………………………… 

                 (………………………….) 

 

 

 

 
 



แบบประเมินการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

หน่วยท่ี…………………… เร่ือง………………………………………………………….. 

แผนก/ปี……………………………………. ภาคเรียนท่ี/ปีการศึกษา……………………………… 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของกลุ่มตามความเป็นจริง 
(      )  ประเมินโดยตวัแทนกลุ่มท่ี……...  (       ) ประเมินโดยครูผูส้อน 

รายการ ความพร้อม การใชภ้าษา การน าเสนอ เน้ือหา ส่ือ รวม 
               

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

กลุ่ม….                 

ขอ้สงัเกต 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

       ลงช่ือผูป้ระเมิน  …………………………. 

        1.(…………………………) 

       ลงช่ือผูป้ระเมิน  …………………………. 

        2.(…………………………) 

เกณฑก์ารประเมิน 

 คะแนนเตม็  10  คะแนน                1. ผูป้ระเมิน………………………. 

 ไดค้ะแนน  9 – 10  =  ดีมาก          (………………………) 

    7 – 8    =   ดี    2. ผูป้ระเมิน……………………….. 

    5 – 6    =  พอใช ้           (………………………) 

  ต ่ากวา่  5  =  ควรปรับปรุง  
 
 



บนัทึกหลงัการสอน 

ผลการใชแ้ผนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนของนกัเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลยแบบประเมินผลหน่วยท่ี 4 
วิชา ไมโครโพรเซสเซอร์ รหสั 2104 - 2124 

หน่วยท่ี 4 เร่ืองการใชง้าน Z80 กบัอินพุต - เอาทพ์ุต 

ค าสัง่   จงเขียนวงกลมรอบขอ้ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 

1.    ขาแอดเดรสท่ี Z80  ใชอ้า้งต าแหน่ง I/O คือ 

               ก. ขา A0-A7          ข. ขา A0-A8 

               ค. ขา A0-A15        ง. ขา A0-A16 

2.    Z80 สามารถอา้งต าแหน่ง อินพตุ-เอาทพ์ตุ ไดสู้งสุด 

              ก. 16 ต าแหน่ง               ข. 64 ต าแหน่ง 
              ค. 128 ต าแหน่ง          ง. 256 ต าแหน่ง 
3.    ขาท่ี Z80 ใชเ้ป็นตวับ่งบอกวา่จะติดต่ออินพตุ-เอาทพ์ตุคือ 

              ก. ขา BUSRQ        ข. ขา MREQ 

              ค. ขา BUSAK        ง. ขา IORQ 

4.    เหตุใดจึงไม่ต่ออุปกรณ์ภายนอกเขา้กบั Z80 โดยตรง ตอ้งใชไ้อซีพอร์ตมาคัน่ 

              ก. อุปกรณ์ภายนอกอาจดึงกระแสสูง ข. ระดบัสัญญาณอาจไม่เหมาะสมกนั 

              ค. ตอ้งการคา้งสถานะเอาทพ์ุตไว ้       ง. ถูกทุกขอ้ 
5.    การต่อ Z-80 กบั INPUT ควรใชไ้อซีสนบัสนุนประเภทใด? 

              ก. Tri State Buffer ข. Bi-directional Tri State Buffer 

              ค. Octal D-Flip Flop ง. Decoder 

6.    การต่อ Z-80 กบั OUTPUT ควรใชไ้อซีสนบัสนุนประเภทใด? 

              ก. Tri State Buffer ข. Bi-directional Tri State Buffer 

              ค. Octal D-Flip Flop ง. Decoder 

7.    การสร้างสญัญาณเลือกชิพมกัใชไ้อซีประเภทใด? 

              ก. Tri State Buffer ข. Bi-directional Tri State Buffer 

              ค. Octal D-Flip Flop ง. Decoder 

8.    ไอซีเบอร์ใดท่ีใชส้นบัสนุนในการเช่ือมต่อกบัพอร์ตอินพทุ 

               ก. 74LS138 ข. 74LS373 

               ค. 74LS244 ง. ถูกทุกขอ้ 
9.    ไอซีเบอร์ใดท่ีใชส้นบัสนุนในการเช่ือมต่อกบัพอร์ตเอาทพ์ตุ 

               ก. 74LS138 ข. 74LS373 

               ค. 74LS244 ง. ถูกทุกขอ้ 
 

 



10.   ไอซีเบอร์ใดเป็น ไอซีถอดรหสั(Decoder) 

               ก. 74LS138 ข. 74LS373 

               ค. 74LS244 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


