
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  5 
ช่ือวชิา ไมโครโพรเซสเซอร์ สอนคร้ังท่ี 5 
ช่ือหน่วย ค  าสั่งโหลดและแลกเปล่ียนขอ้มูล ชัว่โมงรวม 4 ชัว่โมง 

ช่ือเร่ือง  ค  าสั่งโหลดและแลกเปล่ียนขอ้มูล จ านวนชัว่โมง 4 ชัว่โมง 

หวัขอ้เร่ือง 
     ดา้นความรู้ 

1. อธิบายรูปแบบของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 8 บิตได ้
2. บอกหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 8 บิตได ้
3. อธิบายรูปแบบโครงสร้าง ของกลุ่มค ่าสั่งโหลด 16 บิทได ้
4. บอกหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 16 บิตได ้
5. อธิบายรูปแบบโครงสร้าง ของกลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่มได ้
6. บอกหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่มได ้

 

    ดา้นทกัษะ 
1. เขียนรูปแบบของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 8 บิตได ้
2. เขียนหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 8 บิตได ้
3. เขียนรูปแบบโครงสร้าง ของกลุ่มค ่าสั่งโหลด 16 บิทได ้
4. เขียนหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 16 บิตได ้
5. เขียนรูปแบบโครงสร้าง ของกลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่มได ้
6. เขียนหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่มได ้

 

    ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1. ความมีวนิยั 
2. ความรับผดิชอบ 

3. มนุษยส์ัมพนัธ์ 

4. ความอดทน 

5. ความรอบคอบและปลอดภยั 
6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 



สาระส าคญั 
         การเขียนโปรแกรมสั่งงาน Z80 ส่วนใหญ่จะเขียนสั่งงานดว้ยภาษาแอสเซมบลีโดย Z80 จะมีค าสั่งทั้งส้ิน 
158 ค าสั่ง แบ่งไดเ้ป็น 11 กลุ่มค าสั่ง  กลุ่มค าสั่งเบ้ืองตน้ท่ีควรทราบไดแ้ก่ กลุ่มค าสั่งโหลด ขนาด 8 บิต และ 
กลุ่มค าสั่งโหลด 16 บิต ซ่ึงใชใ้นการถ่ายโอนขอ้มูลภายในระบบคอมพิวเตอร์  รวมทั้งค  าสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูล
และโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่ม 
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
1. อธิบายรูปแบบของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 8 บิตได ้
2. บอกหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 8 บิตได ้
3. อธิบายรูปแบบโครงสร้าง ของกลุ่มค ่าสั่งโหลด 16 บิทได ้
4. บอกหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งโหลด 16 บิตได ้
5. อธิบายรูปแบบโครงสร้าง ของกลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่มได ้
6. บอกหนา้ท่ีและการท างานของค าสั่งในกลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนขอ้มูลและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่มได ้
7. ความมีวนิยั 
8. ความรับผดิชอบ 
9. มนุษยส์ัมพนัธ์ 
10. ความอดทน 
11. ความรอบคอบและปลอดภยั 
12. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้ 

     จุดประสงคท์ัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
            1.  เพื่อใหท้ราบภาษาแอสเซมบลีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้)   
            2.   เพื่อใหมี้ทกัษะของกลุ่มค าสั่งโหลด 8 บิต และ 16 บิต ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (ด้านทักษะ) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

     จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
            4.  อธิบายกลุ่มค าสั่ง ได ้ (ด้านความรู้) 
            5.  สามารถน ากลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่ม ได ้(ด้านทักษะ) 
            6.  เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา



การเศรษฐกิจพอเพียง) 
            7.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  
 

เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
     ดา้นความรู้(ทฤษฎี) 

1. ค าสั่งโหลด 8   บิต 

2. ค าสั่งโหลด 16 บิต 

3. กลุ่มค าสั่งแลกเปล่ียนและโหลดขอ้มูลเป็นกลุ่ม 

      
    ดา้นทกัษะ(ปฏิบติั)  
               แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 

    ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
 

1. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรง
ตามความสามารถของสมาชิกทุกคนมีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 

2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใช้
เทคนิคท่ีแปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ น าวสัดุในทอ้งถ่ินมา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

 

(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์     และการ 
ปฏิบติังานอยา่งมี เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมของครู กิจกรรมของนกัเรียน 

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัเรียนท่ีเขา้เรียน 
2. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัค าสัง่โหลดและแลกเปล่ียนขอ้มูล 
3.แนะน าซีดีส่ือการสอนเร่ืองไมโครโพรเซสเซอร์ 

 

1. ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นสอน (170 นาที) 
1. บอกจุดประสงคก์ารเรียน (10 นาที) 
2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
คน้ควา้และท ารายงาน(30 นาที)จากนั้นส่งตวัแทนมาน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี (หวัขอ้ละ 10 นาที) 
กลุ่มท่ี   1    การโหลดขอ้มูลค าสัง่ 8 บิต 
กลุ่มท่ี  2   ค  าสัง่โหลดระหวา่งรีจิสเตอร์ 
กลุ่มท่ี  3  ค  าสัง่โหลดขอ้มูลจากหน่วยความจ าใหก้บั
รีจิสเตอร์(r) 
กลุ่มท่ี  4   ค  าสัง่โหลดขอ้มูลจากรีจิสเตอร์ ไปให้
หน่วยความจ า 
กลุ่ม ท่ี  5      ค  าสัง่โหลดขอ้มูลโดยตรงใหก้บัหน่วยความจ า 
กลุ่มท่ี  6  ค  าสัง่โหลดแบบดชันีดว้ย รีจิสเตอร์ IX และ IY  
3. สาธิตการใชซี้ดีส่ือการสอน (20 นาที) 
4. ใหน้กัเรียนเขียนค าถามท่ีสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ เพ่ือใหค้รู
อธิบาย (10 นาที) 
5. ครูอธิบายค าตอบท่ีนกัเรียนสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ (20นาที) 
6. กรอกแบบประเมินตนเอง (10นาที) 
7. กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน(10 นาที) 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม  
2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
คน้ควา้และท ารายงานจากนั้นส่งตวัแทนมาน าเสนอหนา้ชั้น
เรียน ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี  1   การโหลดขอ้มูลค าสัง่ 8 บิต 
กลุ่มท่ี  2   ค  าสัง่โหลดระหวา่งรีจิสเตอร์ 
กลุ่มท่ี  3  ค  าสัง่โหลดขอ้มูลจากหน่วยความจ าใหก้บัรีจิสเตอร์ 
กลุ่มท่ี  4   ค  าสัง่โหลดขอ้มูลจากรีจิสเตอร์ ไปใหห้น่วยความจ า 
กลุ่ม ท่ี  5  ค  าสัง่โหลดขอ้มูลโดยตรงใหก้บัหน่วยความจ า 
กลุ่มท่ี  6  ค  าสัง่โหลดแบบดชันี ดว้ย รีจิสเตอร์ IX และ IY  
3. ดูการสาธิต ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
4. เขียนค าถามท่ีสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ เพ่ือใหค้รูอธิบาย  
5. ครูอธิบายค าตอบท่ีนกัเรียนสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ  
6. กรอกแบบประเมินตนเอง 
7. กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 

ขั้นสรุป(40 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ท าแบบประเมินผลและผลดักนัตรวจ 
 
 
 
 
 

 



งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
ตอบค าถามเก่ียวกบัการโหลดขอ้มูลค าสั่ง 8 บิต หนา้  69 - 75 
 

ขณะเรียน 
1. ศึกษาหวัขอ้เร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายจากหนงัสือไมโครโพรเซสเซอร์ 

2. ส่งตวัแทนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
3. ศึกษาจากซีดีส่ือการสอนดว้ยตนเอง 

4. เขียนค าถามท่ีสงสัยหรือยงัไม่เขา้ใจ เพื่อให้ครูอธิบาย 

5. กรอกแบบประเมินตนเอง  
6. กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

 

หลงัเรียน 
1. ใหศึ้กษาเพิ่มเติมจากซีดีส่ือการสอนเร่ืองไมโครโพรเซสเซอร์ท่ีครูผลิตข้ึนเอง 

2. 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 สังเกตการแสดงการโหลดขอ้มูลค าสั่ง 8 บิต 

เคร่ืองมือวดั  ค  าถามเก่ียวกบัการโหลดขอ้มูลค าสั่ง 8 บิต 

 

ขณะเรียน 

วธีิการวดัผล  

1. ประเมินตนเอง 
2. ประเมินการรายงานหนา้ชั้นเรียน 

                    

เคร่ืองมือวดั   
1. แบบประเมินประเมินตนเอง 
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                         พอใช้ 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


