
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยท่ี  9 

ช่ือวิชา ไมโครโพรเซสเซอร์ สอนคร้ังท่ี 17 

ช่ือหน่วย ค าสัง่อินพุต-เอาทพ์ตุ    ชัว่โมงรวม 8 ชัว่โมง 

ช่ือหน่วย ค าสัง่อินพุต-เอาทพ์ตุ    จ านวนชัว่โมง 4 ชัว่โมง 

หวัขอ้เร่ือง 
      ดา้นความรู้  

1. อธิบายวธีิติดต่อกบัเอาทพ์ุตท่ีเป็น LED 7 ส่วนได ้
2. อธิบายวธีิติดต่อกบัอินพุตท่ีเป็นสวติช์ได ้
3. อธิบายวธีิการอินเทอร์รัพตไ์ด ้

 

      ดา้นทกัษะ 
1. เขียนวธีิติดต่อกบัเอาทพ์ุตท่ีเป็น LED 7 ส่วนได ้
2. เขียนวธีิติดต่อกบัอินพุตท่ีเป็นสวติช์ได ้
3. เขียนวธีิการอินเทอร์รัพตไ์ด ้

 

      ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
1. ความมีวนิยั 
2. ความรับผดิชอบ 
3. มนุษยส์ัมพนัธ์ 
4. ความอดทน 
5. ความรอบคอบและปลอดภยั 
6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

 
 



สาระส าคญั 
       การใชง้าน Z80 ในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกจะใชค้  าสั่งในการรับขอ้มูลเขา้คือค าสั่ง IN และค าสั่งในการ
ส่งขอ้มูลออกคือค าสั่ง OUT ร่วมกบัค าสั่งในการจดัการเก่ียวกบับิตเป็นส่วนใหญ่  โดยอุปกรณ์อินพุตพื้นฐานท่ี
ใชคื้อ สวติช์  ส่วนอุปกรณ์เอาทพ์ุตพื้นฐานอยา่งง่าย คือ LED และ LED 7 ส่วน ซ่ึงสามารถใชใ้นการเรียนรู้
ขั้นตน้ได ้
 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ทกัษะ  คุณธรรม เขา้ดว้ยกนั) 
1. อธิบายค าสั่งและการท างานของค าสั่งในการติดต่ออินพุต-เอาทพ์ุตของ Z80ได ้
2. อธิบายวธีิติดต่อกบัเอาทพ์ุตท่ีเป็น LED ได ้
3. ความมีวนิยั 
4. ความรับผดิชอบ 
5. มนุษยส์ัมพนัธ์ 
6. ความอดทน 
7. ความรอบคอบและปลอดภยั 
8. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

จุดประสงคก์ารสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงคท์ัว่ไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
            1.  เพื่อใหท้ราบวิธีติดต่อกบัอินพตุท่ีเป็นสวติชไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านความรู้)   
            2.   เพื่อใหเ้ขียนวธีิติดต่อกบัอินพตุท่ีเป็นสวติชไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (ด้านทักษะ) 
            3.  เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์  และการปฏิบติังานอยา่ง
ถูกตอ้ง ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด มีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 

 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
            4.  อธิบายวธีิการอินเทอร์รัพตไ์ด ้ (ด้านความรู้) 
            5.  เขียนวธีิการอินเทอร์รัพตไ์ดไ้ด ้  (ด้านทักษะ) 
            6.  เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์สอดคลอ้งกบังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง) 
            7.  ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายใน เวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและผลตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)  
 
 



เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
ดา้นความรู้(ทฤษฎี) 

1. อธิบายวธีิติดต่อกบัเอาทพ์ุตท่ีเป็น LED 7 ส่วนได ้
2. อธิบายวธีิติดต่อกบัอินพุตท่ีเป็นสวติช์ได ้
3. อธิบายวธีิการอินเทอร์รัพตไ์ด ้

 

ดา้นทกัษะ(ปฏิบติั)  
1. ใบงานท่ี 9 
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ดา้นคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   
1. การเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์นกัศึกษาจะตอ้งกระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตาม

ความสามารถของสมาชิกทุกคนมีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ  วสัดุ อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
2. ความมีเหตุมีผลในการปฏิบติังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นกัศึกษาจะตอ้งมีการใชเ้ทคนิคท่ี

แปลกใหม่ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสนใจ น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่ง
คุม้ค่าและประหยดั 

 
(จะสอนเน้ือหาอะไรท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการเตรียม วสัดุ  อุปกรณ์และการปฏิบติังานอยา่งมี 

เหตุและผลตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนกัเรียน 
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (30นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัเรียนท่ีเขา้เรียน 
2.ร่วมสนทนาเก่ียวกบัการติดต่อกบัเอาทพ์ตุท่ีเป็น LED 7
ส่วนและติดต่อกบัอินพตุท่ีเป็นสวติช ์
 

 
1. ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 
 
 

ขั้นสอน (170 นาที) 
1. บอกจุดประสงคก์ารเรียน (10 นาที) 
2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
จากหนงัสือไมโครโพรเซสเซอร์บทท่ี 9 (20 นาที) แลว้ส่ง
ตวัแทนมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียนกลุ่มละ(20 นาที) ในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1  การติดต่อกบัเอาทพ์ตุท่ีเป็น LED 7 ส่วน 
กลุ่มท่ี 2  การติดต่อกบัอินพตุท่ีเป็นสวติช ์
กลุ่มท่ี  3 การอินเทอร์รัพต ์
3.ใหน้กัเรียนเขียนค าถามท่ีสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ เพ่ือใหค้รู
อธิบาย (20 นาที) 
4.ครูอธิบายค าตอบท่ีนกัเรียนสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ (20นาที) 
5. ทบทวนรายละเอียดทั้งหมด (20 นาที) 
6. กรอกแบบประเมินตนเอง (10 นาที) 
7.กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน(10 นาที) 
 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม  
2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาจาก
หนงัสือไมโครโพรเซสเซอร์ บทท่ี 9 แลว้ส่งตวัแทนมาน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน  ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี1 การติดต่อกบัเอาทพ์ตุท่ีเป็น LED 7ส่วน 
กลุ่มท่ี 2  การติดต่อกบัอินพตุท่ีเป็นสวติช ์
กลุ่มท่ี  3 การอินเทอร์รัพต ์
 
3.เขียนค าถามท่ีสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ เพื่อใหค้รูอธิบาย  
 
4.ครูอธิบายค าตอบท่ีนกัเรียนสงสยัหรือยงัไม่เขา้ใจ  
5. ทบทวนรายละเอียดทั้งหมด 
6. กรอกแบบประเมินตนเอง  
7.กรอกแบบประเมินผลการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 

ขั้นสรุป(40นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. ใหน้กัเรียนท าแบบประเมินผลและผลดักนัตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ท าแบบประเมินผลและผลดักนัตรวจ 
 



งานท่ีมอบหมายหรือกิจกรรม 
ก่อนเรียน 
ตอบค าถามเก่ียวกบัการความรู้เก่ียวกบัการติดต่อกบัเอาทพ์ุตท่ีเป็น LED 7 ส่วน 
 

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

หลงัเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลหน่วยท่ี 9  
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 สังเกตการแสดงความรู้เก่ียวกบัการติดต่อกบัอินพุตท่ีเป็นสวติช์และการอินเทอร์รัพต ์
เคร่ืองมือวดั  ค  าถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการติดต่อกบัอินพุตท่ีเป็นสวติช์และการอินเทอร์รัพต ์
 

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                         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 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบประเมินผลหน่วยท่ี 9 
วชิา ไมโครโพรเซสเซอร์ รหสั 2104 - 2124 

หน่วยท่ี 9 เร่ืองค าสั่งกระโดดและโปรแกรมยอ่ย 

จากรูป ใชต้อบค าถาม ขอ้ 1 ถึง 5 

1. หมายเลขของ พอร์ตเอาทพ์ตุ = …81..H 

2. การสลบัขา IORQ กบั WR จะมีผลกบัวงจรอยา่งไร ……ไม่มีผลกบัวงจร…………. 

3. ถา้เปล่ียนขาเอาทพ์ตุมาต่อท่ี Y0   หมายเลขของพอร์ตเอาทพ์ตุ = …80…..H 

4. ถา้ตอ้งการใหL้ED 7 ส่วนแสดงเป็นตวัเลข 3  จะตอ้งส่งขอ้มูล D7-D0 อยา่งไร? 

ตวัเลข 
D7 

D6 
D5 D4 D3 D2 D1 D0 DATA 

3 0 1 0 0 1 1 1 1 

     4F    H 

5.  จากรูปถา้ตอ้งการใหL้ED ติดเป็นเลข 3 จะตอ้งใชเ้ขียนโปรแกรมอยา่งไร? 

.………LD A, 4FH…………….. 

.………OUT (81), A……………. 

6. ค าสัง่อินพตุ เอาทพ์ตุ ท่ีใชรี้จิสเตอร์ C  เป็นตวัก าหนดหมายเลขพอร์ตมีขอ้ดีกวา่การใช ้

ค าสัง่ IN A, (PORT)  และ  OUT (PORT), A  อยา่งไร 

……การใช ้ค าสัง่ อินพตุ เอาทพ์ตุ ท่ีใชรี้จิสเตอร์ C  เป็นตวัก าหนดหมายเลขพอร์ต… 

…….สามารถใชก้บัรีจิสเตอร์ตวัอ่ืนๆได…้……………………………………………… 

7.  การ Debounce คืออะไร และมีความส าคญัอยา่งไร ……   ……คือการลดปัญหาการกระดอนของหนา้สมัผสั
ของสวติชซ่ึ์งอาจท าใหก้ารนบัโดยกดสวติชผ์ิดพลาด…………. 

8. เหตุใดในการเขียนโปรแกรมไฟวิง่จึงตอ้งมีการหน่วงเวลาในการแสดงผล 

…เน่ืองจากการท างานของซีพียมีูความเร็วสูงมากจนสายตามนุษย ์ สงัเกตการเปล่ียนแปลง 
              ไม่ทนัจึงตอ้งหน่วงเวลาในการแสดงผล 

9. วธีิท่ี ซีพียคูอยตรวจสอบการขอรับบริการจากอินพตุ ตลอดเวลา 

เรียกว่า …………วิธี โพลลิ่ง (Polling) ………………………… 

 

10. วธีิท่ี ซีพียใูหอุ้ปกรณ์ภายนอกท่ีตอ้งการใชบ้ริการจากซีพีย ูส่งสญัญาณเขา้มาแจง้เองเรียกวา่ ………………วธีิ  
อินเทอร์รัพต ์(Interrupt) …………………………………… 

11. การอินเทอร์รัพตแ์บบใดท่ี ซีพียตูอ้งตอบสนองเสมอปฏิเสธไม่ได ้

……การอินเทอร์รัพตแ์บบ NMI………………………………………………….. 
 

12. เม่ือ Z80 ไดรั้บอินเทอร์รัพตแ์บบ NMI โปรแกรมจะกระโดดไปท่ีแอดเดรส 

……0038H…………………. 

13. เม่ือ Z80 ไดรั้บการอินเทอร์รัพตใ์นโหมด 1 โปรแกรมจะกระโดดไปท่ีแอดเดรส 

……0066H………………….  



14. ค าสัง่ในโปรแกรมยอ่ยของการอินเทอร์รัพตแ์บบปกติ เพ่ือใหคื้นกลบัสู่โปรแกรมหลกั คือ ค าสัง่ 
………….RETI………………….. 

15. ค าสัง่ในโปรแกรมยอ่ยของการอินเทอร์รัพตแ์บบ NMI เพ่ือใหคื้นกลบัสู่โปรแกรมหลกั คือ ค าสัง่ 
………RETN………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


