
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 หนวยที่  10 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  10 
ช่ือหนวย การติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง  การติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. ไอซีตรวจวัดอุณหภูมิในอนุกรม DS1820 
2. การวัดอุณหภูมิแสดงผลที่ LCD 

2.1 กําหนดในสวน Header ดังนี ้
2.2 ในสวนโปรแกรมหลัก 
2.3 ในสวนโปรแกรมยอย 

3. การวัดอุณหภูมิแสดงผลที่ LED 7-Segment 
3.1 กําหนดในสวน Header ดังนี ้
3.2 ในสวนโปรแกรมหลัก 
3.3 ในสวนโปรแกรมยอย 

 
สาระการเรียนรู 

อุปกรณตรวจวัดเปนสิ่งสําคัญในงานอุตสาหกรรม อุปกรณที่ใชตรวจวัดอุณหภูมิมีหลายชนิด ที่นิยม
ใชจะเปนประเภท 1-Wire เพราะสะดวก ใชงานงาย สําหรับเบอรที่นิยมใชคือไอซีเบอร DS1820 มียานการวัด 
-55 ถึง +125 องศาเซลเซียส 
 ไอซีตรวจวัดอุณหภูมิในอนุกรม DS1820 เปนอุปกรณประเภท 1-Wire มี 3 ขาไดแกขาตอไฟ + 
ขาสัญญาณ และขากราวด ไอซีในอนุกรม DS1820 ที่นิยมใชงานประกอบดวยเบอร DS1820 เบอร DS18B20 
และเบอร DS18S20 ไอซีทั้ง 3 เบอรนี้สามารถใชแทนกันได แตตองกําหนดคาตัวแปรในโปรแกรมแตกตาง
กันเล็กนอย เพราะวาคาความละเอียดของการวัดอุณหภูมิแตกตางกัน  
 สําหรับขั้นตอนการติดตอระหวางไอซี DS1820 กับไมโครคอนโทรลเลอรมีขั้นตอนคือสงสัญญาณ
ออกไปยังไอซี DS1820 ที่พอรต 1-Wire รอสัญญาณตอบกลับ เมื่อไดรับสัญญาณตอบกลับจะสงสัญญาณไป
รับขอมูลที่จําเปน และรอรับสัญญาณตาง ๆ มาเก็บไวที่ตัวแปรและเปลี่ยนคาขอมูลเปนคาอุณหภูมิดวยสมการ 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายการทํางานของไอซี DS120 ได 
2. เขียนวงจรการติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ 

DS1820 ของไมโครคอนโทรลเลอรได 
3. บอกคุณสมบัติของไอซีในอนุกรม DS120 ได 
4. เขียนสมการการแปลงขอมูลจาก DS1820 
เปนอุณหภูมิได 

5. ระบุคําสั่งภาษาเบสิกที่ใชในการติดตอกับตัว
วัดอุณหภูมิ DS1820 ได 

6. เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกอานคาขอมูลจาก 
DS1820 แสดงผลที่ LCD ได 

7. แกไขโปรแกรมภาษาเบสิกสําหรับอานคา
ขอมูลจาก DS1820 แสดงผลที่ LCD ได 

8. เขียนโปรแกรมการอานอุณหภูมิและนําผลไป
ควบคุมอุปกรณอื่น ๆ ตามที่กําหนดได 

9. เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกอานคาขอมูลจาก 
DS1820 แสดงผลที่ LED 7-Segment ได 

 

1. ตอไอซี DS1820 เขากับ 
   ไมโครคอนโทรลเลอรได 
2. เขียนโปรแกรมรับสัญญาณจาก  
ไอซี DS1820 แสดงผลที่ LCDได 

3. เขียนโปรแกรมรับสัญญาณ      
ไอซี DS1820 แสดงผลที่ LED  

   7 - Segment ได 
4. แกไขสัญญาณรับสัญญาณ         
ไอซี DS1820 ได 

5. ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ
ตรวจสอบการทํางานของวงจร
ไอซี DS120 ได 

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

 

เนื้อหาสาระ  
1. ไอซีตรวจวัดอุณหภูมิในอนุกรม DS1820 

DS1820
DS18B20

1    2    3
1    2    3

มองจากดานลาง

DS18S20

 

4.7K

DS1820

+ 5 V

3
2

1

Pulse out
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2. การวัดอุณหภูมิแสดงผลที่ LCD 

RC0

20MHz

20pF 20pF

10 KΩ

+ 5 V

PI
C1

8F
45

50

MCLR
RESET

12
31

13                  14

11             32

1

OSC1       OSC2

VSS

VDD        VDD

VSS

100 μF
+

0.01 μF1N4148

0.1 μF

RD4
RD5
RD6
RD7

RE1

RE0

  10 KΩ

+ 5 V

BR
IG

HT
NE

SS

LCD  16X2

4

6
RS
E

 D7    D6   D5    D4    D3    D2    D1    D0   GND   K

2

3
+V

Vo

14     13    12     11     10    9       8      7        1        16 
R/W5

10Ω
15

A

RA0

4.7 KΩ

DS1820

3

2

1

+ 5 V

RA1 +
22 μF

 
2.1 กําหนดในสวน Header  
2.2 ในสวนโปรแกรมหลัก 
2.3 ในสวนโปรแกรมยอย 

3. การวัดอุณหภูมิแสดงผลที่ LED 7-Segment 

PI
C1

8F
45

50

×

×

 
3.1 กําหนดในสวน Header  
3.2 ในสวนโปรแกรมหลัก 
3.3 ในสวนโปรแกรมยอย   
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของการติดตอกับ

ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 10 

 1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
1.2  นักเรียนบอกความสําคัญของการติดตอกับ

ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 
 1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 10 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 10 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายการติดตอกับตัวตรวจวัด

อุณหภูมิ DS1820 ใชสื่อ power point 
ประกอบ 

 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับการติดตอกับตัว
ตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 10 
 2. คําถามหนวยที่ 10 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 10 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่ 6 เรื่อง 
       การติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 

4.1 นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่ 6 เรื่อง 
      การติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบงานที่ 6  

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 10 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 10 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 10 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
         การติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ 

DS1820  และทํา แบบฝกหัดทายหนวย
เรียนหนวยที่ 10 สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 10 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 
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งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 10 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับการติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820  
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการติดตอกับตวัตรวจวดัอุณหภมูิ DS1820 และทํา
แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 10 สงในสัปดาหตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร บทที่ 10 เร่ืองการติดตอกบัตัวตรวจวัดอุณหภูม ิDS1820 
2. power point เร่ืองการติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่10 

การวัดผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 10 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 10 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมินผลหลังการเรียนหนวยที ่10 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 การติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 หนวยที่  10 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. ไอซีตรวจวัดอุณหภูมิในอนุกรม DS1820   
2. การวัดอุณหภูมิแสดงผลที่ LCD   
3. การวัดอุณหภูมิแสดงผลที่ LED 7-Segment   
   

   
   

   
   
   
   

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

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

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

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

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

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 10 
 

จงอธิบาย/บรรยาย 
 

1. จงอธิบายหลักการตรวจวดัอุณหภูมิของไอซี DS1820 
2. จงอธิบายคําสั่งภาษาเบสกิตอไปนี้ที่ใชสําหรับติดตอกับไอซีวัดอณุหภูมิเบอร DS1820 
  2.1 OWOut DQ,1,[$cc,$44] 
  2.2 OWIn DQ,4,[cre] 
  2.3 OWOut DQ,1,[$cc,$be] 
  2.4 OWIn DQ,0,[temp.LOWBYTE,temp.HIGHBYTE,skip 4,cre,cpe] 

 2.5 TC = (((temp>>1)*100)-25)+(((cpe-cre)*100)/cpe) 
 2.6 TF = (TC */ 461) + 3200 
 

3. ไอซีเบอร DS1820, DS18B20 และ DS18S20 มีคุณสมบัติแตกตางกนัอยางไร  
4. จงเขียนสมการในภาษาเบสิกเพื่อเปลี่ยนจากขอมูลเปนคาอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส  
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  10 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวย การติดตอกับตัวตรวจวัดอุณหภูมิ DS1820 

 

  

  คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ไอซีเบอร DS1820 สามารถวัดอุณหภูมใินยานใด 
 ก  -100 ถึง + 60 องศาเซลเซียส ข  -60 ถึง + 100 องศาเซลเซียส 
 ค  -125 ถึง + 55 องศาเซลเซียส ง  -55 ถึง + 125 องศาเซลเซียส 
 

2. คา R Pull Up ที่ตอระหวาง +5 V กับขา 2 ของไอซีเบอร DS1820 คาที่เหมาะสมคือคาใด 
 ก  1 KΩ ข  4.7 KΩ 
 ค  8.2 KΩ ง  10 KΩ 
 

3. ขอใดไมเปนสวนหนึ่งของหนวยความจาํ SCRATCHPAD ภายในไอซีเบอร DS1820 
 ก  Temperature LSB (AAH) ข  TH  Register  or  User Byte 1* 
 ค  Count  Remain (0CH) ง   Count per oF (10H) 
 

4. คําสั่งภาษาเบสิกสําหรับสงไปยังไอซีเบอร DS1820 เพื่อรับขอมูลที่ไดจากการวดัอุณหภูมิคือคําสั่งใด 
 ก  OWOut DQ,1,[$cc,$44] ข  OWIn DQ,4,[cre] 
 ค  OWOut DQ,1,[$cc,$be] ง  OWOut DQ,4,[$cc,$be] 
 

5. ขอใดเปนคาํสั่งภาษาเบสกิเพื่อรับขอมูลจากไอซีเบอร DS1820 
ก  OWIn DQ,0,[temp.LOWBYTE,temp.HIGHBYTE,skip 4,cre,cpe] 
ข  OWIn DQ,0,[temp.LOWBYTE,temp.HIGHBYTE,skip 4,cpe,cre] 
ค  OWIn DQ,1,[temp.LOWBYTE,temp.HIGHBYTE,skip 4,cre,cpe] 
ง  OWIn DQ,1,[temp.LOWBYTE,temp.HIGHBYTE,skip 4, cpe,cre] 
 

6. สมการในภาษาเบสิกที่ใชแปลงคาอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเปนองศาฟาเรนไฮตคือขอใด 
 ก  Temperature_F  =  (Temperature_C /*461)+3200                                                   
 ข  Temperature_F  =  (Temperature_C */461)+2300                                                  
 ค  Temperature_F  =  (Temperature_C */641)+3200                                                  
 ง  Temperature_F  =  (Temperature_C /*641)+2300                   
                                

7. สมมุติคา TF = 8567 ถาตองการคา 85 มาใชงานจะใชคําสั่งใด 
 ก  TF/10 ข  TF/100 
 ค  TF//10 ง   TF//100 
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วงจรสําหรับขอ 8-9 
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RESET
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13                  14

11             32

1

OSC1       OSC2

VSS

VDD        VDD
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100 μF
+

0.01 μF1N4148

0.1 μF

RD4
RD5
RD6
RD7

RE1
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  10 KΩ

+ 5 V

BR
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HT
NE

SS

LCD  16X2

4

6
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 D7    D6   D5    D4    D3    D2    D1    D0   GND   K

2

3
+V

Vo

14     13    12     11     10    9       8      7        1        16 
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10Ω
15

A
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4.7 KΩ

DS1820

3

2

1

+ 5 V

RA1 +
22 μF

 
 
8. จากวงจรทีก่ําหนด ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 ก  พอรต RA0 และ RA1 กําหนดเปนเอาตพตุ ข  พอรต RE0 และ RE1 กําหนดเปนอนิพุต 
 ค  พอรต RD0 ถึง RD7 กําหนดเปนเอาตพตุ ง  พอรต RD4 ถึง RD7 กําหนดเปนเอาตพตุ 
 

9. โปรแกรมที่ทําใหเกดิเสียงดังที่ Piezo เมือ่อุณหภูมิมากกวา 99.50 องศาฟาเรนไฮตคือขอใด 
 ก  IF  TF >= 99.50 THEN  :  FREQOUT  PORTA.1,50,4000 
 ข  IF  TF >= 99.50 THEN  :  FREQOUT  PORTA.1,50,4000  : ENDIF 
 ค  IF  TF >= 9950 THEN  :  FREQOUT  PORTA.1,50,4000  
 ง  IF  TF >= 9950 THEN  :  FREQOUT  PORTA.1,50,4000  : ENDIF 
 

10. รหัสเลขฐานสิบหกเพื่อแสดงตัวอักษร F บนตัวแสดงผล LED 7-Segment ของวงจรแสดงผลการอานคา
อุณหภูมิแสดงคาเปนองศาฟาเรนไฮตคือขอใด 
 ก  $58 ข  $67 
ค  $71 ง  $0F 

 
 
 
 
 
 



 

ไมโครคอนโทรลเลอร                                                                                                                                                                       

146 

เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 10 
 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 10 
 

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