
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 หนวยที่  1 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  1 
ช่ือหนวย โครงสรางและสวนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง   โครงสรางและสวนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. ไมโครคอนโทรลเลอร 

1.1 ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร 
1.2 โครงสรางภายในของไมโครคอนโทรลเลอร 
1.3 โครงสรางภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร 
1.4 ประเภทของไมโครคอนโทรลเลอร 

2. ภาษาสาํหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
2.1 ภาษาเครื่อง (Machine Languages) 
2.2 ภาษาระดับต่ํา (Low-level Languages) 
2.3 ภาษาระดับสูง (High-level Languages) 

1) ภาษาซี (C Languages)  
2) ภาษาซีพลัสพลัส (C++ Languages)  
3) ภาษาเบสิก (BASIC Languages)  
4) ภาษาเบสิกสแตมป (BASIC Stamp Languages)  
5) ภาษาจาวา (JAVA Languages) 

3. โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 
3.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 
3.2 การใชงานพอรต PIC18F4550 

4. การจัดหนวยความจําของ PIC18F4550 
4.1 หนวยความจําโปรแกรม (Program Memory) 
4.2 หนวยความจําขอมูล (Data Memory) 

5. รีจิสเตอร (Register)  
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สาระการเรียนรู 
ไมโครคอนโทรลเลอรหมายถึงอุปกรณควบคุมขนาดเล็กที่สามารถควบคุมอุปกรณภายนอกได 

โครงสรางภายในประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง หนวยความจําโปรแกรม หนวยความจําขอมูล หนวย
ผลิตสัญญาณนาฬิกา ไทเมอร โมดูล ADC โมดูล CCP หนวยควบคุมการ Interrupt การสื่อสารแบบ SPI, 
UART,USB นอกจากนี้ไมโครคอนโทรลเลอรบางตระกูลยังไดออกแบบฟงกชันพิเศษตาง ๆ เชน การติดตอ
ผาน Internet ความสามารถอานขอมูล SD Card  เปนตน ไมโครคอนโทรลเลอรมีหลายตระกูล เชน Z80, PIC, 
MCS51, AVR, ARM7,ARM9 68H, H8 Basic Stamp, PSOC, MSP, RABBIT แตละตระกูลมีคุณสมบัติ
ขอเดนขอดอยแตกตางกันออกไป 
 ภาษาที่ไมโครคอนโทรลเลอรสามารถทํางานไดทันทีคือภาษาเครื่อง (File .Hex) ซ่ึงเปนรหัส
เลขฐานสิบหก เมื่อผูโปรแกรมใชภาษาอื่นจะตองแปลงใหเปนภาษาเครื่องกอนที่จะดาวนโหลดลงในไอซี
ไมโครคอนโทรลเลอร ภาษาที่สามารถเขียนเปนโปรแกรมหรือซอรสโคดไดแกแอสเซมบลี (Assemble 
Languages) ภาษาซี (C Languages) ภาษาซีพลัสพลัส (C++ Languages)ภาษาเบสิก (BASIC Languages) 
ภาษาเบสิกสแตมป (BASIC Stamp Languages) และภาษาจาวา (JAVA Languages)  
 ไอซีไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 เปนผลิตภัณฑของบริษัท Microchip หนวยความจํา
โปรแกรม (Program Memory) ขนาด 32768 ไบต หรือ 32 Kbyte หนวยความจําขอมูล (Data Memory) ขนาด 
2048 ไบต หรือ 2 Kbyte หนวยความจําขอมูลอีสแควรพรอม (Data EEPROM Memory) ขนาด 256 ไบต  
Internal oscillator (ภายในตัวไอซี) ตั้งแตความถี่ 31 kHz  ถึง 8 MHz และใช External Oscillator ไดสูงสุด 48 
MHz การจัดวางตําแหนง Pin แบบ PDIP เปน 40 Pin แตละ Pin สามารถทํางานไดหลายหนาที่ เชนขาที่ 5 
(RA3/AN3/VREF+) ทําหนาที่เปนพอรตดิจิทัลอินพุตเอาตพุต ทําหนาที่เปนแอนะล็อกอินพุตชองที่ 3 และยัง
ทําหนาที่เปนจุดอางอิงไฟฟาบวกของวงจรแปลงจากแอนะล็อกเปนดิจิตอล เปนตน    
 รีจิสเตอรเปนหนวยความจําขนาดเล็กที่อยูภายในซีพียู ทํางานไดเร็วมาก ใชเก็บขอมูลที่จําเปนในการ
คํานวณหรือระบุสถานะของการทํางานของหนวยประมวลผลกลาง และมักถูกอางถึงบอย ๆ ในระหวางการ
คํานวณของหนวยประมวลผล เพื่อใหโปรแกรมที่ทํางานอยู สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนเหลานี้ไดอยาง
รวดเร็ว 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายโครงสรางและสวนประกอบ 
    ของไมโครคอนโทรลเลอรไดถูกตอง 
2. อธิบายหนาที่สวนตาง ๆ ของ    
    ไมโครคอนโทรลเลอรได 
3. ระบุชนิดการบรรจุภัณฑของ 
    ไมโครคอนโทรลเลอรได 
4. แยกประเภทของของ 
   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
5. บอกชื่อบริษัทผูผลิตไอซี   
    ไมโครคอนโทรลเลอรแตละตระกูลได 
6. อธิบายภาษาที่ใชกับ 
   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
7. อธิบายคุณลักษณะของไมโคร  
    คอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 ได 
8. บอกความหมายของตัวอกัษรที่ระบุไวที่ 
    ตําแหนงขาของไมโครคอนโทรลเลอร 
9. อธิบายการจัดหนวยความจําของไมโคร  
    คอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 ได 
10. อธิบายความหมายของรีจิสเตอรใน 
   ไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 
   ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตอภาคจายไฟฟาใหกับไอซี 
    ไมโครคอนโทรลเลอรไดถูกตอง 
2. ใชมัลติมิเตอรวัดคาแรงดันไฟฟา 
    ที่ Pin ตาง ๆ ของไมโครคอน 
    โทรลเลอรไดถูกตอง 
 

1. ตรงตอเวลา 
2. มีความตระหนักในหนาที่ของ 
    นักศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
    และสังคม 
4. แตงกายถูกตองตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดวยทาที 
    ที่สวยงาม 
6. ทํางานดวยความเต็มใจ 
7. ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
    อยางประหยัดตระหนักถึง 
    ความปลอดภัย 
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เนื้อหาสาระ  
1. ไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.1 ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.2 โครงสรางภายในของไมโครคอนโทรลเลอร 

 
 
 1.3 โครงสรางภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร 
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  1.4 ประเภทของไมโครคอนโทรลเลอร 

2. ภาษาสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
ภาษา Assembly

Assembler

ไอซไีมโครคอนโทรลเลอร

ภาษา C

C  Complier

ไอซไีมโครคอนโทรลเลอร

ภาษา BASIC

BASIC  Complier

ไอซไีมโครคอนโทรลเลอร

ไฟล .Hex ไฟล .Hex ไฟล .Hex

 
 

2.1 ภาษาเครื่อง (Machine Languages)  
2.2 ภาษาระดับต่ํา (Low-level Languages) คือภาษาแอสเซมบลี (Assemble Languages)  
2.3 ภาษาระดับสูง (High-level Languages)  

3. โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 
 3.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550  

 3.2 การใชงานพอรต PIC18F4550 

4. การจัดหนวยความจําของ PIC18F4550 
 4.1 หนวยความจําโปรแกรม (Program Memory) 

  4.2 หนวยความจําขอมูล (Data Memory) 
5. รีจิสเตอร (Register)  
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของ 
      ไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 1 

 1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
1.2  นักเรียนบอกความสําคัญของ 
       ไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 1 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 1 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายความสําคัญของ 
      ไมโครคอนโทรลเลอร การทํางาน และ 
      สวนประกอบที่สําคัญ ใชสื่อpower point  
 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับการทํางานของ 
      ไมโครคอนโทรลเลอร 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 1 
 2. คําถามหนวยที่ 1 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 1 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร 
        ใหนักศึกษาแสดงการตอไฟฟา โดยทํา 
        ตามใบมอบงานที่ 1 

4.1 นักศึกษาแสดงวิธีการตอแหลงจายไฟฟา 
      เขาชุดทดลอง ตามใบมอบงานที่ 1 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบมอบงานที่ 1  

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 1 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 1 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 1 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
         สวนประกอบและการทํางานของ    
        ไมโครคอนโทรลเลอรและทํา 
        แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 1  
        สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 1 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 
 
 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 
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งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 1 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของ
ไมโครคอนโทรลเลอร  
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของ
ไมโครคอนโทรลเลอร และทําแบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 1 สงในอาทิตยตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร  บทที่ 1 เร่ืองโครงสรางและสวนประกอบของ

ไมโครคอนโทรลเลอร 
2. power point เร่ืองโครงสรางและสวนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่1 

การวัดผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 1 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 1 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมินผลหลังการเรียนหนวยที ่1 จาํนวน 10 ขอ (แบบเลือกตอบ ) 
 2.  สังเกตการมีสวนรวมในการเรียน 
 3.  สังเกตจากการตอบคําถาม / การอภิปราย 
เอกสารอางอิง 
              1. สุชิน ชินสีห. (2557).  ไมโครคอนโทรลเลอร  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ  บริษัท ศนูยหนังสือเมอืงไทย จํากัด. 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรูของคร ู
วันที…่…….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 

รหัสวิชา  2105-2105     ช่ือรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร 
             สาขาวิชา ชางอิเล็กทรอนิกส                        ระดบัชั้น   ปวช.                            ปที่  3 กลุมที่ 1,2 

 

1. หัวขอเนื้อหาทีส่อน โครงสรางและสวนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร หนวยที่  1 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. ไมโครคอนโทรลเลอร   
2. ภาษาสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร   
3. โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร   
4. การจัดหนวยความจําของ PIC18F4550   
5. รีจิสเตอร (Register)   

   
   

   
   
   

 

สรุป 
ผลการใชแผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหต ุ สําหรับนักศึกษาที่ไมเขาใจหรือ
ปฏิบัติไมไดจะแกไขในการสอนครั้งตอไป  
ในวันที่….....เดือน…….........…..พ.ศ……....... 
โดยจะดําเนินการดังนี้ 

 
1. ………………………….……........…… 
2. …………………………….…........…… 
3. ……………………….…………............ 
4. ………………………….…………........ 
5.     ………………………….……….........… 

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 1 
 

จงอธิบาย/แสดงวิธีการคาํนวณ 
 

1. จงใหความหมายของคําวาไมโครคอนโทรลเลอร 
2. จงอธิบายขอแตกตางระหวางไมโครโพรเซสเซอรกับไมโครคอนโทรลเลอร 
3. จากรูปดานลาง ระดับแรงดันไฟฟากระแสตรงต่ําสุดท่ีไอซีไมโครคอนโทรลเลอรยังสามารถทํางานไดมีคาเทาไร 
เมื่อใชคริสตอล 30 MHz 

แร
งดั
นไ

ฟฟ
า

(V
olt

s)

4 M
Hz

48
 M

Hz
 

4.  จากรูปดานลาง จงอธิบายหนาท่ีของ Pin ท่ี 1, 6, 11, 17, 18, 39 และ 40 ของ PIC18F4550 
 

1

7
6
5
4
3
2

10
9
8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

39
38
37
36
35
34
33
32
31

40

PI
C1

8F
45

50

MCLR/Vpp/RE3
RA0/AN0
RA1/AN1

RA2/AN2/VREF-CVREF

RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CK/C1OUT/RCV

RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT
RE0/AN5/CK1SPP
RE1/AN6/CK2SPP

RE2/AN7/OESPP
VDD

VSS

OSC1/CLKI
OSC2/CLKO/RA6

RC0/T1OSO/T13CKI
RC1/T1OSI/CCP2   /UOE

RC2/CCP1/P1A
VUSB

RD0/SPP0
RD1/SPP1

RB7/KBI3/PGD
RB6/KBI2/PGC
RB5/KBI1/PGM
RB4/AN11/KBI0/CSSPP
RB3/AN9/CCP2    /VF
RB2/AN8/INT2/VMO
RB1/AN10/INT1/SCK/SCL
RB0/AN12/INT0/FLT0/SDI/SDA
VDD

VSS

RD7/SPP7/P1D
RD6/SPP6/P1C
RD5/SPP5/P1B
RD4/SPP4
RC7/RX/DT/SDO
RC6/TX/CK
RC5/D+/VP
RC4/D-/VM
RD3/SPP3
RD2/SPP2

(1)

(1)
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  1 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวยโครงสรางและสวนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร    

 

  

คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1.  ขอใดไมใชสวนประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร 
 ก  CPU ข Interrupt Control 
 ค  Input Output Port ง  ARM9 
2.  Watchdog Timer ของไมโครคอนโทรลเลอรหนาที่ใด 
 ก  ผลิตสัญญาณนาฬิกา ข  ตรวจสอบสถานะตาง ๆ ของการทํางาน 
 ค  ตั้งเวลาการทํางาน ง  ตรวจสอบขอมูลอินพุต 
3.  การบรรจุภณัฑของไมโครคอนโทรลเลอรดังรูปดานลางเปนแบบใด 
 

                             
    
 ก  SOIC ข  PDIP 
 ค  PLCC ง  TQFP 
4.  ขอใดไมใชประเภทของของไมโครคอนโทรลเลอร 
 ก  8 บิต ข  16 บิต 
 ค  24 บิต  ง  32 บิต 
5.  ผูผลิตไอซีไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR คือบริษัทใด 
 ก  Microchip ข  Phillips 
 ค  Parallax ง  Atmel 
6.  ขอใดไมใชสวนที่สําคัญที่ทําใหไมโครคอนโทรลเลอรทํางานได 
 ก  สัญญาณรีเซตขณะเริ่มตน ข  สัญญาณนาฬิกา 
 ค  Source Code ภาษาเครื่อง ง  สัญญาณการ Interrupt 
7.  ขอใดไมใชคุณลักษณะของไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 
 ก  ใช Clock ตั้งแต 0 Hz – 48 MHz ข  ใชไฟฟากระแสตรง 1.5 V ถึง 5.5 V 
 ค  มี Program Memory ขนาด 32 Kbyte ง  มี Data Memory ขนาด 2 Kbyte 
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8.  ขอใดเปนความหมายของขอความที่ระบุไวที่ขา 26 (RC7/RX/DT/SDO) ของ PIC18F4550  
 ก  ดิจิทัลอินพุตเอาตพุตพอรต C บิตที่ 7 ข  อินพุตของ EUSART asynchronous 
 ค  เอาตพุตของ SPI™ data ง  ถูกทุกขอ 
9.  การจัดหนวยความจําขอมูลของไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 จัดเปนกี่ Bank 
 ก  8 ข  16 
 ค  32 ง   64 
10.  ขอใดใหความหมายของคําวารีจิสเตอร (Register) ไดจัดเจนที่สุด 
 ก  เปนหนวยความจําขนาดเล็กที่อยูภายในซพีียูทํางานไดเร็วมาก  
 ข  ใชเก็บขอมลูที่จําเปนในการคํานวณหรอืระบุสถานะของ CPU 
 ค  ความสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนเหลานี้ไดอยางรวดเร็ว  
 ง  บอกการทํางานของหนวยประมวลผลกลางในระหวางการคํานวณของ CPU 
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เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 1 
 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 1 
 

ขอที่ คําตอบ 
1 ง 
2 ข 
3 ง 
4 ค 
5 ง 
6 ง 
7 ข 
8 ง 
9 ข 
10 ก 
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