
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 หนวยที่  3 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  3 
ช่ือหนวย ภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง  ภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. ภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร PIC 

1.1 กลุมคําสั่งจัดการขอมูลระดับไบตกับรีจิสเตอรไฟล 
1.2 กลุมคําสั่งจัดการขอมูลระดับบิตกับรีจสิเตอร 
1.3 กลุมคําสั่งจัดการกับคาคงที่และควบคมุการทํางาน 

2. การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
2.1 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีควบคุมไฟวิ่งกลับไปกลบัมาที่พอรต D 
2.2 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีใชการอินเตอรรัพตจากภายนอกที่   พอรต RB4 ถึง RB7 

 
สาระการเรียนรู 
 คําสั่งภาษาแอสเซมบลีจัดเปนภาษาระดับต่ําที่ถูกเขียนมาแทนภาษาเครื่อง จึงทําใหเขาใจไดอยาก 
แตมีขอดีคือสามารถเขาถึงรีจิสเตอรและแอดเดรสของหนวยความจําไดโดยตรงซึ่งภาษาระดับสูงไมสามารถ
เขาถึงได ภาษาแอสเซมบลี ที่ใชสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร PIC แบงออกเปน 3 กลุม คือกลุมคําสั่งจัดการ
ขอมูลระดับไบตกับรีจิสเตอร กลุมคําสั่งจัดการขอมูลระดับบิตกับรีจิสเตอร และกลุมคําสั่งจัดการกับคาคงที่
และควบคุมการทํางาน นอกเหนือจากนี้ใน MPASM ยังสามารถรองรับกลุมคําสั่งที่เรียกวาไดเร็กตีฟ 
(Directive) ซ่ึงเปนคําสั่งที่ควบคุมการทํางานของตัวแอสเซมเบลอร และคําสั่งพิเศษเฉพาะ (Special 
instruction) 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. บอกความหมายของสัญลักษณใน
ภาษาแอสเซมบลีได 

2. ระบุคําสั่งของภาษาแอสเซมบลีในกลุมคําสั่ง
จัดการขอมูลระดับไบตกับรีจิสเตอร 

3. ระบุคําสั่งของภาษาแอสเซมบลีในกลุมคําสั่ง
จัดการขอมูลระดับบิตกับรีจิสเตอร 

4. ระบุคําสั่งของภาษาแอสเซมบลีในกลุมคําสั่ง
จัดการกับคาคงที่และควบคุมการทํางาน 

5. อธิบายความหมายของคําสั่งภาษาแอสเซมบลี
ได 

6. เขียนรูปแบบของคําสั่งภาษาแอสเซมบลี
ตามที่ระบุได 

7. ระบุคําสั่งประเภทไดเร็กตีฟใน
ภาษาแอสเซมบลีที่ใช MPASM ได 

8. เขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีควบคุมการ
ทํางานของไมโครคอนโทรลเลอรได 

9. อธิบายความหมายของ Flow Chart ได 
10. เขียนคําสั่งภาษาแอสเซมบลีเกี่ยวกับการ
บริการอินเตอรรัพตได 

 

1. โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
ควบคุมไฟวิ่งกลับไปกลับมาที่ 

   พอรต D  
2. โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีใชการ
อินเตอรรัพตจากภายนอกที่พอรต 
RB4 ถึง RB7 

1. ตรงตอเวลา 
2. มีความตระหนักในหนาที่ของ 
    นักศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
    และสังคม 
4. แตงกายถูกตองตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดวยทาที 
    ที่สวยงาม 
6. ทํางานดวยความเต็มใจ 
7. ใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
    อยางประหยัดตระหนักถึง 
    ความปลอดภัย 
 

 

เนื้อหาสาระ  
1. ภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร PIC 

1.1 กลุมคําสั่งจัดการขอมูลระดับไบตกับรีจิสเตอรไฟล 
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1.2 กลุมคําสั่งจัดการขอมูลระดับบิตกับรีจสิเตอร 

 
 

1.3 กลุมคําสั่งจัดการกับคาคงที่และควบคมุการทํางาน 

 
 

2. การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
2.1 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีควบคุมไฟวิ่งกลับไปกลบัมาที่พอรต D 

PI
C1
6F
87
7A

LE
D4

LE
D0

LE
D1

LE
D2

LE
D3

LE
D6

LE
D7

LE
D5

 
2.2 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีใชการอินเตอรรัพตจากภายนอกที่   พอรต RB4 ถึง RB7 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของ

ภาษาแอสเซมบลีสําหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร 

 1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 3 

 1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2  นักเรียนบอกความสําคัญภาษาแอสเซมบลี

สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร  
 1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 3 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 3 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายภาษาแอสเซมบลีสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอรใชสื่อ  
power point ประกอบ 

 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับภาษาแอสเซมบลี
สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
 
 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 3 
  
 
 2. คําถามหนวยที่ 3 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 3 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมและตอวงจร 

โดยทําตามใบมอบงานที่ 3 
4.1 นักศึกษาเขียนโปรแกรมและตอวงจร 

 โดยทําตามใบมอบงานที่ 3 
 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบมอบงานที่ 3  

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 3 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 3 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 3 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ         

ภาษาแอสเซมบลีสําหรับ  
ไมโครคอนโทรลเลอรและทํา 

       แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 3  
       สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 3 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 
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งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 3 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับภาษาแอสเซมบลีสําหรับ 
ไมโครคอนโทรลเลอร  
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร และ
ทําแบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 3 สงในสัปดาหตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร บทที่ 3 เร่ืองภาษาแอสเซมบลีสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร 
2. power point เร่ืองภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่3 

การวัดผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 3 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 3 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมินผลหลังการเรียนหนวยที ่3 จํานวน 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 ภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร หนวยที่  3 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. ภาษาแอสเซมบลีสําหรับ 
   ไมโครคอนโทรลเลอร PIC 

  

2. การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี   
   2.1 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีควบคุมไฟ 
         ว่ิงกลับไปกลับมาที่พอรต D 

  

   2.2โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีใชการ  
         อินเตอรรัพตจากภายนอกที่ พอรต RB4  
        ถึง RB7 

  

   
   

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

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

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

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

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

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 3 
 

จงอธิบาย/บรรยาย 
1. จงบอกความหมายของคําสั่งภาษาแอสเซมบลีตอไปนี้ 
     1.1 ADDWF (Add w and register file) 
 1.2 CLFR (Clear register file) 
 1.3 CLRW (Clear w) 
 1.4 COMF (Complement register file) 
 1.5 INCF (Increment register file) 
 1.6 INCFSZ (Increment register file, Skip if zero) 
 1.7 BCF (Bit clear register file) 
 1.8 BSF (Bit set register file) 
 1.9 ANDWF (AND w with register file) 
 1.10 CALL 
 1.11 GOTO 
 1.12 RETLW (Return with literal in w) 
2. จากจุดประสงคตอไปนี้ จงเขียนคําสั่งภาษาแอสเซมบลีประเภทไดเร็กตีฟ 
 2.1 สรางโปรแกรมยอยสําหรับเลือกแบงกของขอมูลแรม 
 2.2 กําหนดกลุมของคาคงที่ 
 2.3 สรางขอมูลตัวอักษรและตัวเลข 
 2.4 ประกาศขอมูลขนาด 8 บิต 
 2.5 ส้ินสุดโปรแกรม 
 2.6 ประกาศลาเบลภายนอก 
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  3 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวย ภาษาแอสเซมบลีสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 

 

  

  คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. สัญลักษณทีใ่ชแทนแอดเดรสในภาษาแอสเซมบลีคือขอใด 
 ก  k ข  f 
 ค  w ง  pc 
2. คําสั่งเคลียรขอมูลภายในรจีิสเตอรแอกควิมูเลเตอรคือคําสั่งใด 
 ก  CLFR ข  CLRW 
 ค  RESET ง  DECF 
3. คําสั่งตรวจสอบขอมูลภายในรีจิสเตอรไฟล หากบิตนัน้เปน “1” ใหทําการขามคําสั่งนั้น 
   ไป 1 ตําแหนงคือคําสั่งใด 
 ก  BCF ข  BSF 
 ค  BTFSC ง  BTFSS 
4. คําสั่ง GOTO จัดอยูในกลุมใดของภาษาแอสเซมบลีของไมโครคอนโทรลเลอร PIC 
 ก  กลุมคําสั่งจัดการขอมูลระดับไบตกับรีจิสเตอร  
 ข  กลุมคําสั่งจัดการขอมูลระดับบิตกับรีจิสเตอร 
 ค  กลุมคําสั่งจัดการกับคาคงที่และควบคุมการทํางาน  
 ง  กลุมคําสั่งไดเร็กตีฟ  
5. ขอใดเปนความหมายของคําสั่ง RFL  PORTD, 1 ในภาษาแอสเซมบลี 
 ก  หมุนขอมูลในพอรต D ไปทางซาย 1 คร้ัง  
 ข  หมุนขอมูลในพอรต D ไปทางขวา 1 คร้ัง 
 ค  หมุนขอมูลในพอรต D ไปทางซายโดยผาน Carry Flag 1 คร้ัง  
 ง  หมุนขอมูลในพอรต D ไปทางขวาโดยผาน Carry Flag 1 คร้ัง 
6. ขอใดเปนรูปแบบของคําสั่ง AND คาภายในรีจิสเตอรไฟลกับคารีจสิเตอร w ผลลัพธเก็บไวที่รีจสิเตอร w 

หรือที่รีจิสเตอรไฟลขึ้นอยูกบัคําสั่งควบคุม 
 ก  ANDWF   d, f ข  ANDWF   f, w 
 ค  ANDWF   f, d ง  ANDWF   w, f  
7. คําสั่งประเภทไดเร็กตีฟในภาษาแอสเซมบลีที่ใช MPASM คือขอใด 
 ก  CLRF ข  GOTO 
 ค  MOVWF ง  INCLUDE 
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8. ขอใดเปนคาํสั่งเพื่อกําหนดใหใชวงจรผลิตสัญญาณนาฬิกาจากคริสตอลออสซิเลเตอร 
 ก  LIST  P = 16F877A, W = -302 ข  __CONFIG  0x3D32 
 ค  PORTD  EQU  0x08 ง  INCLUDE    P16F877A.INC 
9. สัญลักษณดานลางมีความหมายใดในระบบ Flow Chart 

                 
 ก  การกําหนดคาเริ่มตน ข  การตัดสินใจ 
 ค  สัญญาณอินพุตเอาตพุต ง  การคํานวณกับคาคงที่ 
10. คําสั่งภาษาแอสเซมบลีที่เปดการใชงานการบริการอินเตอรรัฟตคือคําสั่งใด 
 ก  BCF   INTCON, RBIF ข  INCLUDE    P16F877A.INC 
 ค  SWAPF  BUFFER, 0 ง  ORG  0x0000 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ไมโครคอนโทรลเลอร                                                                                                                                                                       

67 

 

เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 3 
 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 3 
 

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