
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 14 หนวยที่  14 
ช่ือวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร สอนครั้งที่  15 
ช่ือหนวย การอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร ช่ัวโมงรวม  4  ช่ัวโมง 

   ช่ือเร่ือง  การอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร จํานวนชั่วโมง  4  ช่ัวโมง 
 

 

หัวขอเร่ืองและงาน 
1. การอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 

1.1 หลักการอนิเตอรรัพต 
1.2 รีจิสเตอรควบคุมการอินเตอรรัพต 

2. การอินเตอรรัพตภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 
2.1 ขั้นตอนการใชงานอินเตอรรัพตภายนอก 
2.2 การใชอินเตอรรัพตภายนอก INT0, INT1 และ INT2 
2.3 การประยกุตใชงานอนิเตอรรัพตภายนอกสําหรับนบัความถี่ 

สาระการเรียนรู 
 การอินเตอรรัพตเปนการขัดจังหวะการทํางานของ CPU เปนสภาวะเรงดวนและมีความสําคัญมาก
ของการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยให CPU พักการทํางานตามโปรแกรมปกติไวกอนแลวมา
ทํางานตามโปรแกรมการบริการการอินเตอรรัพต เมื่อทํางานเสร็จจึงกลับไปทํางานทํางานตามโปรแกรม
ปกติตอไป การอินเตอรรัพตมีประโยชนในการเขียนโปรแกรมโดยไมตองไปสแกนสภาวะของสวิตชอินพุต
บอย ๆ ทําใหการทํางานของโปรแกรมมีประสิทธิภาพดานความเร็วเพิ่มขึ้น และใชสําหรับปลุก CPU ใหตื่น
จาก Sleep Mode และยังสามารถตรวจจับสัญญาณอินพุตไดเร็วกวาการสแกนรับอินพุตแบบอื่น ๆ 
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สมรรถนะที่พึงประสงค  
 

ความรู ทักษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายหลักการของการอินเตอรรัพตของ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

2. ระบุจํานวนของรีจิสเตอรที่ใชควบคุมและ
แสดงสถานะของการอินเตอรรัพตได 

 3. อธิบายหนาที่ของรีจิสเตอร INTCON ได 
4. ระบุขอมูลในรีจิสเตอรเพื่อควบคุมใหทํางาน
สําหรับการบริการการอินเตอรรัพตได 

5. ระบุขอมูลในรีจิสเตอรเพื่อแสดงการทํางาน
สําหรับการบริการการอินเตอรรัพตได 

6. อธิบายการอินเตอรรัพตภายนอกของ
ไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 ได 

7. อธิบายการเขียนคําสั่งภาษาเบสิกสําหรับการ
อินเตอรรัพตภายนอกได 

8. เขียนคําสั่งภาษาเบสิกสําหรับการ
อินเตอรรัพตภายนอกได 

9. เขียนคําสั่งภาษาเบสิกสําหรับการประยุกตใช
งานการอินเตอรรัพตภายนอกได 

 10. แกไขโปรแกรมภาษาเบสิกสําหรับการ
อินเตอรรัพตภายนอกได 

1. ตอวงจรสําหรับการอินเตอรรัพต
ของไมโครคอนโทรลเลอรได 

2. เขียนโปรแกรมสําหรับการ
อินเตอรรัพตของ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

3. แกไขโปรแกรมสําหรับการ
อินเตอรรัพตของ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

4. เขียนโปรแกรมสําหรับการ
อินเตอรรัพต เพื่อนับความถี่โดย
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

5. ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ
ตรวจสอบการทํางานของการ
อินเตอรรัพตของ
ไมโครคอนโทรลเลอรได 

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

เนื้อหาสาระ  
1. การอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 

1.1 หลักการอนิเตอรรัพต 
1.2 รีจิสเตอรควบคุมการอินเตอรรัพต 

1. INTCON 
2. INTCON2 
3. INTCON3 
4. PIR1 
5. PIR2 
6. PIE1 
7. PIE2 
8. IPR1 
9. IPR2 
10. RCON 
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2. การอินเตอรรัพตภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 
2.1 ขั้นตอนการใชงานอินเตอรรัพตภายนอก 
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2.2 การใชอินเตอรรัพตภายนอก INT0, INT1 และ INT2 
2.3 การประยกุตใชงานอนิเตอรรัพตภายนอกสําหรับนบัความถี่ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการสอน  
(กิจกรรมของครู) 

ขั้นตอนการเรียน  
(กิจกรรมผูเรียน) 

เคร่ืองมือ/การวัดผล 
ประเมินผล 

1.ขั้นนําเขาสูบทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2 ครูสอบถามความสําคัญของการ

อินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 14 

 1.1  นักเรียนรับฟงจุดประสงคของการเรียนใน 
       บทเรียนนี้ 
 1.2  นักเรียนบอกความสําคัญของการ

อินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 
 1.3 นักเรียนทําทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 14 

 1. คําถามประจําหนวย 
 2. แบบทดสอบกอน 
     เรียนหนวยที่ 14 

2. ขั้นสอนทฤษฎี   
 2.1 ครูอธิบายการอินเตอรรัพตของ

ไมโครคอนโทรลเลอร โดยใชสื่อ power 
point ประกอบ 

 2.2 ซักถามปญหาเกี่ยวกับการอินเตอรรัพต
ของไมโครคอนโทรลเลอร 

2.1 รับฟงคําบรรยาย 
 
 
2.2 ตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 

 1. power point หนวยที่ 14 
  
 
 2. คําถามหนวยที่ 14 

3. ขั้นสรุป   
   3.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและครูซักถาม 
         ปญหาขอสงสัย 

3.1 นักเรียนชวยครูสรุปและตอบคําถาม 
3.2 จดบททึกยอ 

 1. ใบสรุปหนวยที่ 14 

4. ขั้นสอนปฎิบัติ   
   4.1 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยทําตามใบงานที่ 11 
         เรื่องการอินเตอรรัพตของ 
        ไมโครคอนโทรลเลอร 

4.1 นักศึกษาปฏิบัติงานโดยทําตามใบงานที่ 11 
       เรื่องการอินเตอรรัพตของ 
       ไมโครคอนโทรลเลอร 

 1.ใบตรวจผลงาน  
    ตามใบงานที่ 11  

5. ขั้นการประเมินผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 14 
   5.2 ดูแลนักเรียนไมใหทุจริต 
   5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหนวยที่ 14 
5.2 ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
5.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดสงแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลังเรียน 
    หนวยที่ 14 

6. ขั้นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหนักเรียนไปคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
         การอินเตอรรัพตของ 
        ไมโครคอนโทรลเลอรและทํา 
        แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 1  
        สงในสัปดาหตอไป 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหนวยที่ 14 

7. ขั้นตรวจสอบความเรียบรอย   
   7.1 ตรวจความเรียบรอยและความเรียบรอย 
        ของหองเรียนหองปฏิบัติงาน 
 
 

7.1 ชวยกันจัดเก็บและทําความสะอาด 
      หองเรียนหองปฏิบัติงานใหเรียบรอย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบรอย 
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งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน 
  - นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 14 
ขณะเรียน 
  ใหนักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับและสรุปเกี่ยวกับการอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 
หลังเรียน 

ใหนกัเรียนไปคนควาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอรและทํา
แบบฝกหัดทายหนวยเรียนหนวยที่ 14 สงในสัปดาหตอไป 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนไมโครคอนโทรลเลอร บทที่ 14 เร่ืองการอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 
2. power point เร่ืองการอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 
3. แบบฝกหัดทายหนวยเรียนที ่14 

การวัดผลการเรียน 
 กอนเรียน 
  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  โดยใชขอสอบบทที่ 14 จํานวน 10 ขอ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั้งใจ  , การอภิปราย 
 หลังเรียน 
  ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  โดยใชขอสอบหนวยที่ 14 จํานวน 10 ขอ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมนิผลโดยใชแบบประเมินผลหลังการเรียนหนวยที ่14 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 การอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร หนวยที่  14 
2. จํานวนนักศกึษาเขาเรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอียด/หัวขอ 
เนื้อหาท่ีสอน 

เขาใจ/ 
ปฏิบัติได(คน) 

ไมเขาใจ ปฏิบัติ 
ไมได (คน) 

1. การอินเตอรรัพตของ
ไมโครคอนโทรลเลอร 

  

2. การอินเตอรรัพตภายนอกของ
ไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F4550 

  

   
   
   
   

   
   
  

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

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

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

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

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

 
ลงชื่อ……………………………. 

(                                     ) 
ครูผูสอน 
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แบบฝกหัดทายหนวยท่ี 14 
 

จงอธิบาย/บรรยาย/เขียนโปรแกรม 
 

1. จงอธิบายความหมายของการอินเตอรรัพต 
2. จงอธิบายหนาท่ีของรีจิสเตอรตอไปนี้ 
     2.1 INTCON 
 2.2 INTCON2 
 2.3 INTCON3 
 2.4 PIR1 
 2.5 PIE1 
3. จากวงจรในรูปดานลาง จงเขียนโปรแกรมการบริการอินเตอรรัพตจาก SW1 แสดงขอความ 
DANGER กระพริบ 5 ครั้งท่ี LCD และ LED สวางทั้ง 3 ตัว แลวดับ 
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ใบประเมินผลหนวยท่ี  14 
วิชา ไมโครคอนโทรลเลอร    ชื่อหนวย การอินเตอรรัพตของไมโครคอนโทรลเลอร 

 

  

  คําชี้แจง   ใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดแลวทาํเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ขอใดเปนความหมายของการอินเตอรรัพต 
 ก  หยุดการทํางาน ข  ขัดจังหวะการทํางาน 
 ค เร่ิมการทํางานใหม ง  วนลูปการทาํงาน 
2. รีจิสเตอรที่ใชสําหรับควบคุมและแสดงสถานะของการอินเตอรรัพตของไอซี PIC18F4550 มีจํานวนเทาไร 
 ก  6 ตัว ข  8 ตัว  
 ค 10 ตัว ง  12 ตัว 
3. หนาที่ของรีจิสเตอร INTCON ในไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 คือขอใด 
 ก  กําหนดฟงกชันการทํางานของการอินเตอรรัพต 
 ข  กําหนดความสําคัญของการอินเตอรรัพต 
 ค แสดงสภาวะของการอินเตอรรัพต  
 ง  แสดงสภาวะเอาตพุตของการอินเตอรรัพต 
4. ถาหากขอมูลในรีจิสเตอร INTCON = %00011001 ทําใหการบริการอินเตอรรัพตรงกับขอใด 
 ก  ปดการใชบริการอินเตอรรัพต ข  เปดใชการบริการอินเตอรรัพตภายใน 
 ค เปดใชการบรกิารอินเตอรรัพตภายนอก ง  เปดใชการบริการอินเตอรรัพตทั้งหมด 
5. ถาหากขอมูลในรีจิสเตอร INTCON = %10010000 ทําใหการบริการอินเตอรรัพตรงกับขอใด 
 ก  ปดการใชบริการอินเตอรรัพต ข  เปดใชการบริการอินเตอรรัพตภายใน 
 ค เปดใชการบรกิารอินเตอรรัพตภายนอก ง  เปดใชการบริการอินเตอรรัพตทั้งหมด 
6. การอินเตอรรัพตภายนอกที่ขา RB1/INT1 โดยมีเงื่อนไขใหเกิดอินเตอรรัพตเมื่อสัญญาณขอบขาลงของ
สัญญาณและใหความสําคัญระดับสูงกับอนิเตอรรัพต RB1/INT1 จะตองกําหนดขอมูลในรีจิสเตอรใดบาง 
 ก  INTCON ข  INTCON และ INTCON2 
 ค INTCON, INTCON2 และ INTCON3 ง  INTCON, INTCON2 และ RCON 
7. กอนลาเบลบริการอินเตอรรัพตจะตองใชคําสั่งใด 
 ก  RESUME ข  DISABLE 
 ค ENABLE ง  IF INTCON.7 = 1  
วงจรสําหรับขอ 8 ถึง 10 
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8. จากวงจรทีก่ําหนด คําสั่งสําหรับเรียกใช R Pull Up ที่พอรต B คือคําสั่งใด 
 ก  INTCON2.1  = 1 ข  INTCON2.3  = 1 
 ค INTCON2.5  = 1 ง  INTCON2.7  = 1 
9. คําสั่งเมื่อเกิดการอินเตอรรัพตที่ RB1/INT1 แลวไปทาํงานคือคําสั่งใด 
 ก  IF  INTCON3.0 = 1 THEN ข  IF  INTCON3.1 = 1 THEN 
 ค IF  INTCON3.2 = 1 THEN ง  IF  INTCON3.3 = 1 THEN 
 
โปรแกรมสําหรับขอ 10  
 
MY_INT:    IF  INTCON.1 = 1 THEN  
   HIGH  LAMP1   
   LCDOUT  $FE, $80, "DANGER"  
   FREQOUT SPK, 300,4000  
         INTCON.1 = 0   
  ENDIF   
10. จากวงจรและโปรแกรมที่กําหนด เมื่อเกิดการอินเตอรรัพตที่ RB0/INT0 ขอใดกลาวผิด 
 ก  LAMP1 จะสวาง ข  จะปรากฏขอความ DANGER ที่ LCD 
 ค มีเสียงความถี่ 4 KHz ที่ Piezo ง  เครื่องจะหยดุทํางานทันท ี
 
 
 
 
 
 



 

ไมโครคอนโทรลเลอร                                                                                                                                                                       

191 

เฉลยใบประเมินผลหนวยท่ี 14 
 คําตอบของแบบประเมินผลหนวยที่ 14 
 

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