
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 หนวยที่  4 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  4 
ช่ือหนวย ภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง  ภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. ระบบตัวเลขท่ีใชในภาษาเบสิก 

1.1 เลขฐานสอง 
1.2 เลขฐานสิบ 
1.3 เลขฐานสิบหก 
1.4 การแปลงเลขฐานสองเปนเลขฐานสิบ 
1.5 การแปลงเลขฐานสองเปนเลขฐานสิบหก 
1.6 การแปลงเลขฐานสิบหกเปนเลขฐานสอง 

2. สัญลักษณ คําสั่งทางคณติศาสตรและลอจิกในภาษาเบสิก 
2.1 สัญลักษณที่ใชในภาษาเบสิก 
2.2 คําสั่งทางคณิตศาสตรและลอจิกในภาษาเบสิก 

3. คําสั่งภาษาเบสิกสําหรับ PIC BASIC Compiler 
 

สาระการเรียนรู 
 ภาษาเบสิกเปนภาษาที่ใกลเคียงกับมนุษยในภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือวาเปนภาษาระดบัสูง BASIC ยอมา
จาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ดังนั้นจะตองมีตัวแปลภาษาใหเปนภาษาเครื่อง
กอนที่จะนําไปใชงาน ภาษาเบสิกที่ใชกับไอซีไมโครคอนโทรลเลอร PIC ตัวแปลภาษาที่นิยมใชคือ PIC 
BASIC Pro compiler ภาษา PIC BASIC ที่สามารถใชกับไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล PIC มีประมาณ 35 
ถึง 95 คําสั่งขึ้นอยูกับเบอรของไมโครคอนโทรลเลอร การเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกตองคํานึงถึงโครงสราง
ภายในของไมโครคอนโทรลเลอรดวย 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. ระบุระบบตัวเลขที่ใชกับภาษาเบสิกไดถูกตอง 
2. อธิบายการแปลงระบบเลขฐานที่ใชกับภาษา
เบสิกไดถูกตอง 

3. ระบุสัญลักษณที่ใชกับภาษาเบสิกไดถูกตอง 
4. อธิบายการใชงานคําสั่งทางคณิตศาสตรที่ใช
กับภาษาเบสิกไดถูกตอง 

5. อธิบายการใชงานคําสั่งทางลอจิกที่ใชกับ
ภาษาเบสิกไดถูกตอง 

6. บอกความหมายของคําสั่งภาษาเบสิกได
ถูกตอง 

7. เลือกใชคําสั่งภาษาเบสิกไดถูกตอง 
8. อธิบายรูปแบบคําสั่งของภาษาเบสิกไดถูกตอง 
9. เขียนคําสั่งดวยภาษาเบสิกไดถูกตอง 
10. แกไขคําสั่งภาษาเบสิกไดถูกตอง 

1. เขียนโปรแกรมภาษาเบสิก
สําหรับไมโครคอนโทรลเลอรได
ถูกตอง 

 

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

 

เนื้อหาสาระ  
1. ระบบตัวเลขท่ีใชในภาษาเบสิก 

1.1 เลขฐานสอง 
 21011101  =   %1011101   
1.2 เลขฐานสิบ 

 ระบบเลขฐานสิบเปนระบบตัวเลขที่ใชงานเปนประจํา  ประกอบดวยเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 และ 9 
สามารถเขียนใหมีคามากขึ้นไดโดยการเพิ่มจํานวนหลัก (Digit) ของเลขฐานสิบการเขียนเลขฐาน 10 ในภาษา
เบสิกสามารถเขียนไดโดยไมตองมีเลขหรือสัญลักษณใด ๆ กํากับ  

1.3 เลขฐานสิบหก 
 9F16  =    $9F 
1.4 การแปลงเลขฐานสองเปนเลขฐานสิบ 

       

××××

 
               ดังนั้น %1101   =   8 + 4 + 1           
   =    13         
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1.5 การแปลงเลขฐานสองเปนเลขฐานสิบหก 

       

××××××××

 
              ดังนัน้      %10100101   =   $A5           

1.6 การแปลงเลขฐานสิบหกเปนเลขฐานสอง 

        
     

                 ดังนั้น       $5B   =   %01011011          
2. สัญลักษณ คําสั่งทางคณติศาสตรและลอจิกในภาษาเบสิก 

2.1 สัญลักษณที่ใชในภาษาเบสิก 
  2.1.1 ตัวแปร (Variable) 
 2.1.2 ไลนลาเบล (Line Label) 
 2.1.3 คอมเมนต (Comment) 
 2.1.4 กําหนดตัวแปรที่ใชช่ือซอนกัน (Aliases) 
 2.1.5 ตัวแปรแบบอะเรย (Array Variable) 
 2.1.6 คาคงที่ (Constant Value) 
2.2 คําสั่งทางคณิตศาสตรและลอจิกในภาษาเบสิก 
 ประกอบดวย คําสั่ง +, -, *, **, */, /, //, <<, >>,  ABS, SQR, SIN, COS, DCD, NCD, REV,  
       DIG  และ DIV32 

3. คําสั่งภาษาเบสกิสําหรับ PIC BASIC Compiler 
@ CLEARWDT EEPROM GOTO 
ADCIN   COUNT ENABLE HIGH 
ARRAYREAD DATA ENABLE DEBUG     HPWM 
ARRAYWRITE DEBUG ENABLE INTERRUPT     HSERIN 
ASM..ENDASM DEBUGIN END HSERIN2 
BRANCH DISABLE ERASECODE HSEROUT 
BRANCHL   DISABLE DEBUG EXIT HSEROUT2 
BUTTON DISABLE INTERRUPT FOR...NEXT          I2CREAD 
CALL DO...LOOP                   FREQOUT I2CWRITE 
CLEAR DTMFOUT GOSUB IF..THEN..ELSE..ENDIF 
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INPUT OWIN RCTIME SLEEP 
LCDIN OWOUT READ SOUND 
LCDOUT OUTPUT READCODE STOP 
{LET} PAUSE REPEAT...UNTIL SWAP 
LOOKDOWN PAUSEUS RESUME TOGGLE 
LOOKDOWN2 PEEK RETURN   USBIN 
LOOKUP PEEKCODE REVERSE USBINIT 
LOOKUP2 POKE SELECT CASE USBOUT 
LOW POKECODE SERIN USBSERVICE 
NAP POT SERIN2 WHILE...WEND 
ON DEBUG           PULSIN SEROUT WRITE 
ON GOSUB PULSOUT SEROUT2 WRITECODE 
ON GOTO              PWM SHIFTIN XIN 
ON INTERRUPT    RANDOM SHIFTOUT XOUT 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของภาษาเบสิก

สําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 4 

 1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2  นักเรียนบอกความสําคัญภาษาเบสิกสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 4 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 4 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายภาษาเบสิกสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชสื่อ  
        power point ประกอบ 
 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับภาษาเบสิกสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 4 
 2. คําถามหนวยที่ 4 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 4 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก  
        โดยทําตามใบมอบงานที่ 4 

4.1 นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก  
     โดยทําตามใบมอบงานที่ 4 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบมอบงานที่ 4  

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 4 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 4 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 4 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

 ภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
และทําแบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 4  

        สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 4 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 
 
 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 
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งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 4 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร  
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร และทํา
แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 4 สงในสัปดาหตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร บทที่ 4 เร่ืองภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
2. power point เร่ืองภาษาเบสกิสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่4 

การวัดผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 4 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 4 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมินผลหลังการเรียนหนวยที ่4 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 ภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร หนวยที่  4 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. ระบบตัวเลขที่ใชในภาษาเบสิก   
2. สัญลักษณ คําสั่งทางคณิตศาสตรและลอจิก 
   ในภาษาเบสิก 

  

3. คําสั่งภาษาเบสิกสําหรับ PIC BASIC   
   

   
   

   
   
   

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

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

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

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

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

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 4 
 

จงอธิบาย/บรรยาย 
 

1. จงแปลงเลขฐานตอไปนี้ใหเปนเลขฐานตามที่กําหนด 
     1.1 2 11101  ใหเปนเลขฐานสิบ 
     1.2 2 11010101 ใหเปนเลขฐานสิบ  
 1.3 2 10111101 ใหเปนเลขฐานสิบหก 
 1.4 2 1010101 ใหเปนเลขฐานสิบหก 
 1.5 16 B74D ใหเปนเลขฐานสอง 
2. จงอธิบายความหมายของคําสั่งทางคณิตศาสตรและลอจิกของภาษาเบสิกตอไปนี ้
 2.1   * 
 2.2   // 
 2.3  */ 
 2.4  || หรือ OR 
 2.5  && หรือ AND 
3.  จงอธิบายคําสั่งภาษาเบสิกตอไปนี ้
 3.1  ADCIN 
 3.2  TRIS 
 3.3  PWM 
 3.4  HIGH 
 3.5  HSERIN 
 3.6  IF..THEN..ELSE..ENDIF 
 3.7  LCDOUT 
 3.8  DISABLE 
 3.9  GOSUB 
 3.10  LOOKUP 
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  4 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวย ภาษาเบสิกสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร 

 

  

  คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ตัวเลขฐานสิบหก 5D เขียนในโปรแกรมภาษาเบสิกตรงกับขอใด 
ก  5D16        ข   5Dh 
ค   0x5D      ง   $5D 

2. เลข 10111012 เมื่อแปลงเปนเลขฐานสิบไดตรงกับขอใด 
ก    93     ข   85 
ค    79   ง   67 

3. สัญลักษณตอไปนี้ในภาษาเบสิกหมายถึงสิ่งใด 
 CAT  VAR  BYTE[20] 

ก  กําหนดตัวแปร CAT เปน 8 บิต      
ข  กําหนดตัวแปร CAT เปน 20 บิต     
ค  การจองพื้นท่ีสําหรับใชหนวยความจําช่ือ CAT จํานวน 20 แอดเดรส ๆ ละ 8 บิต 
ง   การจองพื้นท่ีสําหรับใชหนวยความจําช่ือ CAT จํานวน 8 แอดเดรส ๆ ละ 20 บิต 

4. คําสั่งทางคณิตศาสตรภาษาเบสิก &/ มีความหมายตรงกับขอใด 
ก   การกลับบิตขอมูล ข   การแนนดกันของบิตขอมูล 
ค   การนอรกันของบิตขอมูล ง   การเอ็กคลูซีฟนอรกันของบติขอมูล 

5. คําสั่งทางลอจิกในภาษาเบสิกที่หมายถึงการกระทําลอจิกเอก็คลูซีฟออรคือขอใด 
ก   ||  ข   && 
ค   ^^ ง   ! 

6. ความหมายของภาษาเบสิกตอไปนี้คือขอใด 
 FREQOUT PORTC.0, 100, 4000 

ก  สงสัญญาณออกที่พอรต RC0 ความถี่ 100 Hz เปนเวลา 4000 มิลลิวินาท ี
ข  สงสัญญาณออกที่พอรต RC0 ความถี่ 4000 Hz เปนเวลา 100 มิลลิวินาที  
ค  สงสัญญาณออกที่พอรต RC0 ความถี่ 100 Hz ถึง 4000 Hz เพิ่มข้ึนท่ีละ 100 Hz  
ง   สงสัญญาณออกที่พอรต RC0 ความถี่ 4000 Hz ถึง 100 Hz ลดลงที่ละ 100 Hz 

7. คําสั่งท่ีกําหนดใหพอรต D บิตท่ี 0 ถึง 2 เปนอินพุต บิตท่ี 3 ถึง 7 เปนเอาตพุตใชคําสั่งใด 
ก  PORTD0-2 = I/P, PORTD3-7 = O/P ข  PORTD0-2 = I, PORTD3-7 = O  
ค  TRISD = %11111000  ง   TRISD = %00000111 
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8. จากคําสั่ง LOOKUP  N, [$00,$77,$09,$45, $06,$A4,$85,$10,$33,$62] , MAN 
    หาก  N มีคาเทากับ 5 คาของตัวแปร MAN มีคาเทาไร 

ก   $45 ข   $06 
ค   $A4 ง   $85 

9.  คําสั่งตอไปนี้ขอใดไมเปนคําสั่งท่ีใชสําหรับการสื่อสารขอมูล 
ก  HSERIN  ข   OWNOUT 
ค  I2CREAD  ง   ADCIN 

10.  คําสั่งภาษาเบสิกในขอใดเขียนผิด  
ก  DEFINE  osc  48 ข  dog   var     word    
ค  PORTB = 45  ง   LCDOUT  $EF,1 
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เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 4 
 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 4 
 

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