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แผนการจดัการเรียนรู้ 
ช่ือรายวชิา       ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน  รหสั     20304403   จ  านวน   4        ชัว่โมง/สปัดาห์ 
ระดบัชั้น          ปวส. 2/1    สาขาวชิา       ไฟฟ้าก าลัง          
จ านวน           3               หน่วยกิต                จ  านวนชัว่โมงรวม            72            ชัว่โมง 
ภาคเรียนที่      1              ปีการศึกษา                2553 

  
 จุดประสงค์รายวิชา 
 1.  เพือ่ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัไมโครโปรเซสเซอร์  หน่วยความจ า  ระบบควบคุม  การรับส่งขอ้มูล 
 2.  เพือ่ใหส้ามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ 
 3.  เพือ่ใหมี้กิจนิสยัที่มีความรอบคอบ  มีเหตุผลในขบวนการคิดวเิคราะห์สร้างสรรคใ์นงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1.  เขา้ใจสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ 
 2. ใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ควบคุมอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 
 3.  ประกอบวงจรไมโครโปรเซสเซอร์และอุปกรณ์ 
 4.  เขียนโปรแกรมภาษาประยกุตใ์นงานไมโครโปรเซสเซอร์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัไมโครโปรเซสเซอร์    โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์  
สญัญาณ และขบวนการท างานต่าง ๆ  ของไมโครโปรเซสเซอร์  การติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กบั
หน่วยความจ า  ขบวนการดีเอ็มเอ  และการอินเตอร์รัพต ์ หลกัการรับและการส่งขอ้มูลกบัอุปกรณ์
ภายนอก  การติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กบัอุปกรณ์ภายนอก  การเขียนโปรแกรมภาษาและการ
ประยกุตใ์ชง้านอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
รหัส  20304403   ช่ือวิชา     ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน 
จ านวน     4       ช่ัวโมง/สัปดาห์   จ านวน     3     หน่วยกิต 
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1. ไมโครโปรเซสเซอร์ - 3 - - - - 3 5 11 5 3 
2. พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ - 4 - - - - 2 5 11 5 3 
3. โครงสร้างของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

- 4 - - - - 3 5 12 4 4 

4. โครงสร้างซีพีย ูZ-80 - 5 - - - - 4 5 14 2 4 
5. กลุ่มการโอนยา้ยขอ้มูล - 2 - - - - 2 5 9 7 3 
6. กลุ่มการท างานทางคณิตศาสตร์
และลอจิก 

- 2 - - - - 2 5 9 7 3 

7. กลุ่มการกระโดด - 2 - - - - 3 5 9 7 3 
8. กลุ่มการหมุนเล่ือนขอ้มูลและการรี
เซตทดสอบบิต 

- 2 - - - - 2 5 9 7 3 

9. ขาและหนา้ที่ของ
ไมโครโปรเซสเซอร์Z-80 

- 3 - - - - 3 5 11 5 3 

10.ไดอะแกรมเวลาของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

- 4 - - - - 4 5 13 3 4 

11.การใชR้OMกบั
ไมโครโปรเซสเซอร์Z-80 

- 3 - - - - 2 5 11 5 3 

12. การใชR้AMกบั
ไมโครโปรเซสเซอร์ 

- 5 - - - - 4 5 14 2 4 

13. การอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 - 5 - - - - 5 5 15 1 4 



 

14. การเช่ือมต่อZ-80กบัอินพตุและ
เอาทพ์ตุ 

- 3 - - - - 3 5 11 5 3 

15. ขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัพอร์ต
เอาทพ์ตุ 

- 2 - - - - 3 5 10 6 3 

16. การอินเตอร์รัพต ์ - 5 - - - - 5 5 15 1 4 
17. วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ - 3 - - - - 3 5 11 5 3 
18. การประยกุตใ์ชง้าน - 3 - - - - 3 5 11 5 3 

รวม - 59 - - - - 57 90 206  60 

 
หมายเหตุ    ขอ้สอบจ านวน  60  ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหน่วย  ช่ือหน่วย  และสมรรถนะประจ าหน่วย 
ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1  ไมโครโปรเซสเซอร์ 
1.1  ประวตัิของไมโครโปรเซสเซอร์ 
1.2 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพวิเตอร์ 
1.3 ขอ้ดีขอ้เสียของไมโครโปรเซสเซอร์ 
1.4   การประยกุตใ์ชง้าน 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1.สามารถบอกประวตัิของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. สามารถอธิบายระบบไมโครโปรเซสเซอร์และ 
ไมโครคอมพวิเตอร์ได ้
3.สามารถบอกขอ้ดีขอ้เสียของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2.สามารถทดสอบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3.สามารถน าไมโครโปรเซสเซอร์มาประยกุตใ์ชง้านได ้
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

2 พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.1 โครงสร้างเบื้องตน้ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.2 พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.3โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.4 ภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1.บอกโครงสร้างเบื้องตน้ของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. สามารถอธิบายพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3. บอกโครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ ได ้
4. สามารถอธิบายภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบติัตามคุณลกัษณะพื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2.ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะโครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีง 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีง 
3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีง 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3. โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3.1โครงสร้างภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3.2 หน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3.3 รีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป 
3.4 สแตค(Stack) 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจโครงสร้างภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.บอกความหมายหน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3 เขา้ใจคุณลษัณะของรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป 
4. บอกความหมายของสแตค(Stack)ได ้
 
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะโครงสร้างภายใน
ไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2.ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของหน่วยควบคุมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3. สามารถใชง้านรีจิสเตอร์ทัว่ไปได4้.รู้จกัโครงสร้างทัว่ไป
ของ 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4.   โครงสร้างซีพยูี Z-80 
4.1โครงสร้างซีพยี ูZ-80 
4.2 แอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์สถานะ 
4.3 ความหมายของแฟลกต่าง ๆ 
4.4 รีจิสเตอร์ใชง้านเฉพาะอยา่ง 
4.5 โปรแกรมเคาน์เตอร์ 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจโครงสร้างของซีพยี ูZ-80 
2. เขา้ใจคุณสมบตัิของแอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์สถานะ 
3. อธิบายความหมายของแฟลกต่างๆ ของเคร่ืองได ้
4. อธิบายความหมายของรีจิสเตอร์ใชง้านเฉพาะอยา่ง ได ้
5. อธิบายความหมายของโปรแกรมเคาน์เตอร์ได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะโครงสร้างภายใน
ไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของแอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์
สถานะได ้
3. สามารถอ่านค่าของแฟลกต่าง ๆ ในตวัเคร่ืองได ้
4. สามารถออกแบบโปรแกรมเคาน์เตอร์ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีง 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

5.   กลุ่มการโอนย้ายข้อมูล 
5.1 กลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 บิต 
5.2 กลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 บิต 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 
บิต 
2. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 
บิต 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของการ 
โอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 บิต ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของการ 
โอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 บิต ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1. ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

6. กลุ่มการท างานทางคณติศาสตร์และลอจิก 
6.1 กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และ
ลอจิกขนาด 8 บิต 
6.2 กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และ
ลอจิกขนาด 16 บิต 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. อธิบายความหมายของ กลุ่มค าสัง่การท างานทาง
คณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต ได ้
2. อธิบายความหมายของ กลุ่มค าสัง่การท างานทาง
คณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 16 บิต ได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การท างานทาง
คณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การท างานทาง
คณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 16 บิต ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงได้
ดี 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

7.  กลุ่มการกระโดด 
7.1 กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ ABSOLUTE JUMP 
7.2 กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ RELATIVE JUMP 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ ABSOLUTE 
JUMP 
2. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ RELATIVE 
JUMP 
 
ด้านทักษะ 
1. สามารถค านวณหาคา่ระยะห่างของต าแหน่งที่จะกระโดด
ไปได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ 
ABSOLUTEJUMP ได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ 
RELATIVEJUMP ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

8. กลุ่มการหมุนเล่ือนข้อมูลและการรีเซตทดสอบ
บิต 
8.1 กลุ่มค าสัง่การหมุนและเล่ือนขอ้มูล 
8.2 กลุ่มค าสัง่การเซตรีเซตและทดสอบบิต 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการและคุณสมบตัิของกลุ่มค าสัง่การหมุนและ
เล่ือนขอ้มูล 
2. เขา้ใจหลกัการและคุณสมบตัิของกลุ่มค าสัง่การเซตรีเซต
และทดสอบบิต 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การหมุนและเล่ือน
ขอ้มูล 
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การเซตรีเซตและ
ทดสอบบิต 
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีง 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

9. ขาและหน้าที่ของไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 
9.1 ขาและสญัญาณส าหรับการเช่ือมต่อ Z-80 
9.2 ขาและหนา้ที่ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจระบบการเช่ือมต่อของเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. อธิบายหนา้ที่ของเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3. สามารถอธิบายการท างานของขาไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ เคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. สามารถเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์กบั
อุปกรณ์ภายนอกได ้
3. สามารถเช่ือมต่อระบบ Bus ต่างๆของไมโครโปรเซสเซอร์ 
ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีงไดดี้ไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

10.  ไดอะแกรมเวลาของไมโครโปรเซสเซอร์ 
10.1ไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ 
10.2ไซเกิลการอ่านหรือเขียนหน่วยความจ า 
10.3ไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบัอุปกรณ์
อินพตุ/เอาทพ์ตุ 
10.4 ไซเคิลการขอใชบ้สัและตอบสนองการใชบ้สั 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. อธิบายไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ได2้. อธิบายไซเกิลการอ่าน
หรือเขียนหน่วยความจ าได ้
3. อธิบายไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบัอุปกรณ์อินพตุ/
เอาทพ์ตุได ้
4. อธิบายไซเคิลการขอใชบ้สัและตอบสนองการใชบ้สัได้ 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ 
2. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของไซเกิลการอ่านหรือเขียน 
หน่วยความจ า 
3. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูล
กบัอุปกรณ์อินพตุ/เอาทพ์ตุ 
4. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของไซเคิลการขอใชบ้สัและ
ตอบสนองการใชบ้สั 
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

11. การใช้ROMกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 
11.1 การใชR้OMกบัZ-80 
11.2 หน่วยความจ าROMคืออะไร 
11.3 การออกแบบROMเช่ือมต่อ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบตัิการใชR้OMกบัZ-80 
2. บอกความหมายของหน่วยความจ าROMได ้
3. เขา้ใจการออกแบบROMเช่ือมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การใชR้OMกบัZ-80ได ้
2.บอกการท างานของROMวา่มีหนา้ที่อะไรและท างานใน
ลกัษณะใดบา้ง 
3. สามารถเขา้ใจการออกแบบและเช่ือมต่อระหวา่ง 
ไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงได้
ดี 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

12. การใช้RAMกับไมโครโปรเซสเซอร์ 
12.1 ความหมายของหน่วยความจ าRAM 
12.2 การใชS้tatic RAMกบั Z-80 
12.3 การใชD้ynamic RAMกบัZ-80 
12.4 การต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบ 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. อธิบายความหมายของหน่วยความจ าRAM ได ้
2. บอกความหมายของการใชS้taticRAMกบั Z-80ได ้
3. บอกความหมายของการใชD้ynamic RAMกบัZ-80 
4. บอกความหมายของการต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบ 
5. บอกความแตกต่างระหวา่ง StaticRAMกบั Z-80 กบั 
Dynamic RAMกบัZ-80 ได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การใชR้OMกบัZ-80ได ้
2. สามารถเขา้ใจการต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของStatic RAMกบั Z-80ได ้
4. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของDynamic RAMกบัZ-80ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

13. การอินพุตและเอาท์พุตของZ-80 
13.1 การอินพตุและเอาทพ์ตุ 
13.2 พอร์ตการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
13.3 ค าสัง่เก่ียวกบัอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 
13.4 การก าเนิดสญัญาณนาฬิกา 
13.5 การหน่วงเวลาและการค านวณเวลาที่หน่วง 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัและวธีิการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
2. เขา้ใจความหมายของพอร์ตการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
3. เขา้ใจความหมายค าสัง่เก่ียวกบัอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-
80 
4. สามารถอธิบายการก าเนิดสญัญาณนาฬิกาได ้
5. สามารถอธิบายการหน่วงเวลาได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การอินพตุและเอาทพ์ตุได ้
2. สามารถใชค้ียบ์อร์ดได ้
3. สามารถใชฟั้งคช์ัน่ต่างๆของบอร์ด Z-80ได ้
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์อินพตุ/เอาตพ์ตุต่างๆได ้
5. สามารถแสดงผลบนจอภาพหลอดไฟ Led seven-segment 

Buzzer Relay ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1. ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

14. การเช่ือมต่อZ-80กับอินพุตและเอาท์พุต 
14.1 ขบวนการอินพตุและเอาทพ์ตุของ Z-80 
14.2 การบอกต าแหน่งของพอร์ต 
14.3 การสร้างสญัญาณการอ่านพอร์ต 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการขบวนการอินพตุและ
เอาทพ์ตุของ Z-80 
2. สามารถบอกต าแหน่งของพอร์ตได ้
3. เขา้ใจวธีิการสร้างสญัญาณการอ่านพอร์ตได ้
 
ด้านทักษะ 
1.สามารถเพิม่ลดแสงสวา่งได ้
2.สามารถปรับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลบัได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของขบวนการอินพตุและเอาทพ์ตุ
ของZ-80ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

15.  ขบวนการส่งข้อมูลไปยังพอร์ตเอาท์พุต 
15.1 ขบวนการอ่านขอ้มูลจากพอร์ตอินพตุ 
15.2 ขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัเอาทพ์ตุ 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบติักลกัการและวธีิการทฤษฎีขบวนการอ่าน
ขอ้มูลจากพอร์ตอินพตุ 
2. เขา้ใจคุณสมบติักลกัการและวธีิการทฤษฎีขบวนการส่ง
ขอ้มูลไปยงัเอาทพ์ตุ 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของขบวนการอ่านขอ้มูลจากพอร์ต 
อินพตุ 
2. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของขบวนการส่งขอ้มูลไปยงั
เอาทพ์ตุ 
3.สามารถแสดงผลค่าอุณหภูมิเป็นตวัเลขได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงได้
ดี 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

16.  การอินเตอร์รัพต์ 
16.1 การอินเตอร์รัพต ์
16.2 การขอใชบ้สั 
16.3 อินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
16.4 การอินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ล 
16.5 การอินเตอร์รัพตแ์บบมาสเคเบิ้ล 
 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการทฤษฎีการ
อินเตอร์รัพต ์
2. เขา้ใจวธีิการและคุณสมบตัิของการขอใชบ้สั 
3. เขา้ใจหลกัการอินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
4. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการทฤษฎีการ
อินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ล 
5. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการทฤษฎีการนเตอร์รัพต์
แบบนอนมาสเคเบิ้ล 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การอินเตอร์รัพตไ์ด ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการขอใชบ้สั 
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการอินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
4. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการการอินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาส
เคเบิ้ลได ้
5. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะการการอินเตอร์รัพตแ์บบมาสเคเบิ้ล
ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีงไดดี้ 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

17. วงจรลอจิกแบบคอมไบเนช่ัน 
17.1   วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ 
17.2 วงจรโมโนสเตเบิล 
17.3 วงจรนบัเลขฐาน 10 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการของวงจรลอจิกแบบคอม
ไบเนชัน่ 
2. เขา้ใจคุณสมบตัิวงจรโมโนสเตเบิล 
3. เขา้ใจหลกัการและวธีิการวงจรนบัเลขฐาน 10 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะการวงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่
ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการวงจรโมโนสเตเบิลได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการวงจรนบัเลขฐาน 10 ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

18.  การประยุกต์ใช้งาน 
18.1 ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 
18.2 การพฒันาซอฟแวร์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการประยกุตใ์ชง้าน 
2. เขา้ใจหลกัการและวธีิการการพฒันาซอฟแวร์ 
3. เขา้ใจวธีิการออกแบบการประยกุตใ์ชง้าน 
 
ด้านทักษะ 
1. สามารถประยกุตใ์ชง้านกบัอุปกรณ์ อ่ืนๆ ได ้
2. สามารถเขา้ใจหลกัการและพฒันาซอฟแวร์ได ้
3. สามารถออกแบบการประยกุตใ์ชง้านได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจ
พอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง
ไดดี้ 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจพอเพยีงไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วย 
จ านวนช่ัวโมง 

ท ป 

1  ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 3 
2  พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ 1 3 
3  โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 1 3 
4  โครงสร้างซีพยี ูZ-80 1 3 
5  กลุ่มการโอนยา้ยขอ้มูล 1 3 
6  กลุ่มการท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิก 1 3 
7  กลุ่มการกระโดด 1 3 
8  กลุ่มการหมุนเล่ือนขอ้มูลและการรีเซตทดสอบบิต 1 3 
9 ขาและหนา้ที่ของไมโครโปรเซสเซอร์Z-80 1 3 
10 ไดอะแกรมเวลาของไมโครโปรเซสเซอร์ 1 3 
11 การใชR้OMกบัไมโครโปรเซสเซอร์Z-80 1 3 
12 การใชR้AMกบัไมโครโปรเซสเซอร์ 1 3 
13 กานอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 1 3 
14 การเช่ือมต่อZ-80กบัอินพตุและเอาทพ์ตุ 1 3 
15 ขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัพอร์ตเอาทพ์ตุ 1 3 
16 การอินเตอร์รัพต ์ 1 3 
17 วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ 1 3 
18 การประยกุตใ์ชง้าน 1 3 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  1 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  1 

ช่ือหน่วย  ไมโครโปรเซสเซอร์ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ไมโครโปรเซสเซอร์ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.1 ประวตัิของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.2 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพวิเตอร์ 
3.3 ขอ้ดีขอ้เสียของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4.4 การประยกุตใ์ชง้าน 
 
สาระส าคญั 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
1.1 ประวตัิของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.2 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพวิเตอร์ 
3.3 ขอ้ดีขอ้เสียของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4.4 การประยกุตใ์ชง้าน 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัประวติัของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.   เพือ่ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพวิเตอร์ 
3.  เพือ่ใหมี้ความรู้เก่ียวกบั ขอ้ดีขอ้เสียของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. เพือ่ใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชง้าน 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1.สามารถบอกประวตัิของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. สามารถอธิบายระบบไมโครโปรเซสเซอร์และ 
ไมโครคอมพวิเตอร์ได ้
3.สามารถบอกขอ้ดีขอ้เสียของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
ด้านทักษะ 



 

1.ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2.สามารถทดสอบระบบไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3.สามารถน าไมโครโปรเซสเซอร์มาประยกุตใ์ชง้านได ้
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟังและไดค้ิด 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส  2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด   3.ใบความรู้    4.แผงสาธิต  5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  2 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  2 

ช่ือหน่วย  พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  โครงสร้างเบื้องตน้ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.  พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3. โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4.  ภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
สาระส าคญั 
1.  โครงสร้างเบื้องตน้ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.  พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3. โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4.  ภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ โครงสร้างเบื้องตน้ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3. เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจโครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4.  เพือ่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1.บอกโครงสร้างเบื้องตน้ของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. สามารถอธิบายพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3. บอกโครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ ได ้
4. สามารถอธิบายภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบติัตามคุณลกัษณะพื้นฐานไมโครโปรเซสเซอร์ได ้



 

2.ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะโครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  3 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  3 

ช่ือหน่วย  โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1. โครงสร้างภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.  หน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3.  รีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป 
4.  สแตค(Stack) 
 
สาระส าคญั 
1. โครงสร้างภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.  หน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3.  รีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป 
4.  สแตค(Stack) 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจโครงสร้างภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ หน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์ 
3.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ สแตค(Stack) 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจโครงสร้างภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 
2.บอกความหมายหน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3 เขา้ใจคุณลษัณะของรีจิสเตอร์ใชง้านทัว่ไป 
4. บอกความหมายของสแตค(Stack)ได ้
ด้านทักษะ 
1.ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะโครงสร้างภายในไมโครโปรเซสเซอร์ได ้



 

2.ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของหน่วยควบคุมของไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3. สามารถใชง้านรีจิสเตอร์ทัว่ไปได4้.รู้จกัโครงสร้างทัว่ไปของ 
ไมโครโปรเซสเซอร์ 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  4 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  4 

ช่ือหน่วย  โครงสร้างซีพีย ูZ-80 ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างซีพีย ูZ-80 จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1. โครงสร้างซีพีย ูZ-80 
2.  แอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์สถานะ 
3.  ความหมายของแฟลกต่าง ๆ 
4.  รีจิสเตอร์ใชง้านเฉพาะอยา่ง 
5.  โปรแกรมเคาน์เตอร์ 
สาระส าคญั 
1. โครงสร้างซีพีย ูZ-80 
2.  แอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์สถานะ 
3.  ความหมายของแฟลกต่าง ๆ 
4.  รีจิสเตอร์ใชง้านเฉพาะอยา่ง 
5.  โปรแกรมเคาน์เตอร์ 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจโครงสร้างซีพยี ูZ-80 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจแอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์สถานะ 
3.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจความหมายของแฟลกต่าง ๆ 
4.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจรีจิสเตอร์ใชง้านเฉพาะอยา่ง 
5.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจโปรแกรมเคาน์เตอร์ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจโครงสร้างของซีพยี ูZ-80 
2. เขา้ใจคุณสมบตัิของแอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์สถานะ 
3. อธิบายความหมายของแฟลกต่างๆ ของเคร่ืองได ้
4. อธิบายความหมายของรีจิสเตอร์ใชง้านเฉพาะอยา่ง ได ้
5. อธิบายความหมายของโปรแกรมเคาน์เตอร์ได ้
 



 

ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะโครงสร้างภายในไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของแอคคิวมูเลเตอร์และรีจิสเตอร์สถานะได ้
3. สามารถอ่านค่าของแฟลกต่าง ๆ ในตวัเคร่ืองได ้
4. สามารถออกแบบโปรแกรมเคาน์เตอร์ได ้
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  5 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่ 5   

ช่ือหน่วย  กลุ่มการโอนยา้ยขอ้มูล ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  กลุ่มการโอนยา้ยขอ้มูล จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  กลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 บิต 
2.  กลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 บิต 
 
สาระส าคญั 
1.  กลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 บิต 
2.  กลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 บิต 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจกลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 บิต 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจกลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 บิต 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 บิต 
2. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่การโอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 บิต 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของการ 
โอนยา้ยขอ้มูลขนาด 8 บิต ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของการ 
โอนยา้ยขอ้มูลขนาด 16 บิต ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1. ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 



 

3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  6 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่ 6   

ช่ือหน่วย  กลุ่มการท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิก ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  กลุ่มการท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิก จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต 
2.  กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 16 บิต 
 
สาระส าคญั 
1.  กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต 
2.  กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 16 บิต 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจกลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 16 บิต 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. อธิบายความหมายของ กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต ได ้
2. อธิบายความหมายของ กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 16 บิต ได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 8 บิต ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การท างานทางคณิตศาสตร์และลอจิกขนาด 16 บิต ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 



 

5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  7 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  7   

ช่ือหน่วย  กลุ่มการกระโดด ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  กลุ่มการกระโดด จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ ABSOLUTE JUMP 
2.  กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ RELATIVE JUMP 
 
สาระส าคญั 
1.  กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ ABSOLUTE JUMP 
2.  กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ RELATIVE JUMP 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจกลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ ABSOLUTE JUMP 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจกลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ RELATIVE JUMP 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ ABSOLUTE JUMP 
2. เขา้ใจหลกัการของกลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ RELATIVE JUMP 
 
ด้านทักษะ 
1. สามารถค านวณหาคา่ระยะห่างของต าแหน่งที่จะกระโดดไปได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ ABSOLUTEJUMP ได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่กระโดดแบบ RELATIVEJUMP ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 



 

4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่   8 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่   8 

ช่ือหน่วย  กลุ่มการหมุนเล่ือนขอ้มูลและการรีเซต
ทดสอบบิต 

ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  กลุ่มการหมุนเล่ือนขอ้มูลและการรีเซตทดสอบบิต จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  กลุ่มค าสัง่การหมุนและเล่ือนขอ้มูล 
2. กลุ่มค าสัง่การเซตรีเซตและทดสอบบิต 
 
สาระส าคญั 
1.  กลุ่มค าสัง่การหมุนและเล่ือนขอ้มูล 
2. กลุ่มค าสัง่การเซตรีเซตและทดสอบบิต 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจกลุ่มค าสัง่การหมุนและเล่ือนขอ้มูล 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจกลุ่มค าสัง่การเซตรีเซตและทดสอบบิต 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการและคุณสมบตัิของกลุ่มค าสัง่การหมุนและเล่ือนขอ้มูล 
2. เขา้ใจหลกัการและคุณสมบตัิของกลุ่มค าสัง่การเซตรีเซตและทดสอบบิต 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การหมุนและเล่ือนขอ้มูล 
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ กลุ่มค าสัง่การเซตรีเซตและทดสอบบิต 
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 



 

4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีง 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่   9 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่   9  

ช่ือหน่วย  ขาและหนา้ที่ของไมโครโปรเซสเซอร์Z-80 ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ขาและหนา้ที่ของไมโครโปรเซสเซอร์Z-80 จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  ขาและสญัญาณส าหรับการเช่ือมต่อ Z-80 
2.  ขาและหนา้ที่ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
สาระส าคญั 
1.  ขาและสญัญาณส าหรับการเช่ือมต่อ Z-80 
2.  ขาและหนา้ที่ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจขาและสญัญาณส าหรับการเช่ือมต่อ Z-80 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจขาและหนา้ที่ของไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจระบบการเช่ือมต่อของเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. อธิบายหนา้ที่ของเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
3. สามารถอธิบายการท างานของขาไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ เคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
2. สามารถเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์กบัอุปกรณ์ภายนอกได ้
3. สามารถเช่ือมต่อระบบ Bus ต่างๆของไมโครโปรเซสเซอร์ 
ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 



 

2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  10 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่   10 

ช่ือหน่วย  ไดอะแกรมเวลาของไมโครโปรเซสเซอร์ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ไดอะแกรมเวลาของไมโครโปรเซสเซอร์ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1. ไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ 
2. ไซเกิลการอ่านหรือเขียนหน่วยความจ า 
3. ไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบัอุปกรณ์อินพตุ/เอาทพ์ตุ 
4.  ไซเคิลการขอใชบ้สัและตอบสนองการใชบ้สั 
 
สาระส าคญั 
1. ไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ 
2. ไซเกิลการอ่านหรือเขียนหน่วยความจ า 
3. ไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบัอุปกรณ์อินพตุ/เอาทพ์ตุ 
4.  ไซเคิลการขอใชบ้สัและตอบสนองการใชบ้สั 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจไซเกิลการอ่านหรือเขียนหน่วยความจ า 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบัอุปกรณ์อินพตุ/เอาทพ์ตุ 
4. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ไซเคิลการขอใชบ้สัและตอบสนองการใชบ้สั 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. อธิบายไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ได2้. อธิบายไซเกิลการอ่านหรือเขียนหน่วยความจ าได ้
3. อธิบายไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบัอุปกรณ์อินพตุ/เอาทพ์ตุได ้
4. อธิบายไซเคิลการขอใชบ้สัและตอบสนองการใชบ้สัได ้
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของไซเกิลการเฟทซ์ค าสัง่ 



 

2. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของไซเกิลการอ่านหรือเขียน 
หน่วยความจ า 
3. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของไซเกิลการอ่านหรือเขียนขอ้มูลกบัอุปกรณ์อินพตุ/เอาทพ์ตุ 
4. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของไซเคิลการขอใชบ้สัและตอบสนองการใชบ้สั 
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  11 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่    11 

ช่ือหน่วย  การใชR้OMกบัไมโครโปรเซสเซอร์Z-
80 

ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การใชR้OMกบัไมโครโปรเซสเซอร์Z-80 จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  การใชR้OMกบัZ-80 
2.  หน่วยความจ าROMคืออะไร 
3.  การออกแบบROMเช่ือมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
สาระส าคญั 
1.  การใชR้OMกบัZ-80 
2.  หน่วยความจ าROMคืออะไร 
3.  การออกแบบROMเช่ือมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.   เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการใชR้OMกบัZ-80 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจหน่วยความจ าROMคืออะไร 
3.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการออกแบบROMเช่ือมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบตัิการใชR้OMกบัZ-80 
2. บอกความหมายของหน่วยความจ าROMได ้
3. เขา้ใจการออกแบบROMเช่ือมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การใชR้OMกบัZ-80ได ้
2.บอกการท างานของROMวา่มีหนา้ที่อะไรและท างานในลกัษณะใดบา้ง 
3. สามารถเขา้ใจการออกแบบและเช่ือมต่อระหวา่ง 



 

ไมโครโปรเซสเซอร์ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  12 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่   12 

ช่ือหน่วย  การใชR้AMกบัไมโครโปรเซสเซอร์ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การใชR้AMกบัไมโครโปรเซสเซอร์ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  ความหมายของหน่วยความจ าRAM 
2.  การใชS้tatic RAMกบั Z-80 
3.  การใชD้ynamic RAMกบัZ-80 
4.  การต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบ 
 
สาระส าคญั 
1.  ความหมายของหน่วยความจ าRAM 
2.  การใชS้tatic RAMกบั Z-80 
3.  การใชD้ynamic RAMกบัZ-80 
4.  การต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบ 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจความหมายของหน่วยความจ าRAM 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ การใชS้tatic RAMกบั Z-80 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ การใชD้ynamic RAMกบัZ-80 
4.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบ 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. อธิบายความหมายของหน่วยความจ าRAM ได ้
2. บอกความหมายของการใชS้taticRAMกบั Z-80ได ้
3. บอกความหมายของการใชD้ynamic RAMกบัZ-80 
4. บอกความหมายของการต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบ 
5. บอกความแตกต่างระหวา่ง StaticRAMกบั Z-80 กบั Dynamic RAMกบัZ-80 ได ้
 



 

ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การใชR้OMกบัZ-80ได ้
2. สามารถเขา้ใจการต่อDRAM4116เขา้สู่ระบบได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของStatic RAMกบั Z-80ได ้
4. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของDynamic RAMกบัZ-80ได ้
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  13 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  13 

ช่ือหน่วย  การอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  การอินพตุและเอาทพ์ตุ 
2.  พอร์ตการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
3.  ค าสัง่เก่ียวกบัอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 
4.  การก าเนิดสญัญาณนาฬิกา 
5.  การหน่วงเวลาและการค านวณเวลาที่หน่วง 
สาระส าคญั 
1.  การอินพตุและเอาทพ์ตุ 
2.  พอร์ตการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
3.  ค าสัง่เก่ียวกบัอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 
4.  การก าเนิดสญัญาณนาฬิกา 
5.  การหน่วงเวลาและการค านวณเวลาที่หน่วง 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ การอินพตุและเอาทพ์ตุ 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจพอร์ตการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ค าสัง่เก่ียวกบัอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 
4.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการก าเนิดสญัญาณนาฬิกา 
5. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ การหน่วงเวลาและการค านวณเวลาที่หน่วง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัและวธีิการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
2. เขา้ใจความหมายของพอร์ตการอินพตุและเอาทพ์ตุ 
3. เขา้ใจความหมายค าสัง่เก่ียวกบัอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80 
4. สามารถอธิบายการก าเนิดสญัญาณนาฬิกาได ้
5. สามารถอธิบายการหน่วงเวลาได ้
 



 

ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การอินพตุและเอาทพ์ตุได ้
2. สามารถใชค้ียบ์อร์ดได ้
3. สามารถใชฟั้งคช์ัน่ต่างๆของบอร์ด Z-80ได ้
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์อินพตุ/เอาตพ์ตุต่างๆได ้
5. สามารถแสดงผลบนจอภาพหลอดไฟ Led seven-segment 

Buzzer Relay ได ้
ด้านจิตพิสัย 
1. ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  14 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่    14 

ช่ือหน่วย  . การเช่ือมต่อZ-80กบัอินพตุและเอาทพ์ตุ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง   การเช่ือมต่อZ-80กบัอินพตุและเอาทพ์ตุ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  ขบวนการอินพตุและเอาทพ์ตุของ Z-80 
2.  การบอกต าแหน่งของพอร์ต 
3.  การสร้างสญัญาณการอ่านพอร์ต 
 
สาระส าคญั 
1.  ขบวนการอินพตุและเอาทพ์ตุของ Z-80 
2.  การบอกต าแหน่งของพอร์ต 
3.  การสร้างสญัญาณการอ่านพอร์ต 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจขบวนการอินพตุและเอาทพ์ตุของ Z-80 
2. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ การบอกต าแหน่งของพอร์ต 
3.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการสร้างสญัญาณการอ่านพอร์ต 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการขบวนการอินพตุและเอาทพ์ตุของ Z-80 
2. สามารถบอกต าแหน่งของพอร์ตได ้
3. เขา้ใจวธีิการสร้างสญัญาณการอ่านพอร์ตได ้
 
ด้านทักษะ 
1.สามารถเพิม่ลดแสงสวา่งได ้
2.สามารถปรับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของขบวนการอินพตุและเอาทพ์ตุของZ-80ได ้
 



 

ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  15 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  15  

ช่ือหน่วย  ขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัพอร์ตเอาทพ์ตุ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  ขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัพอร์ตเอาทพ์ตุ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  ขบวนการอ่านขอ้มูลจากพอร์ตอินพตุ 
2.  ขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัเอาทพ์ตุ 
 
สาระส าคญั 
1.  ขบวนการอ่านขอ้มูลจากพอร์ตอินพตุ 
2.  ขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัเอาทพ์ตุ 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจขบวนการอ่านขอ้มูลจากพอร์ตอินพตุ 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัเอาทพ์ตุ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบติักลกัการและวธีิการทฤษฎีขบวนการอ่านขอ้มูลจากพอร์ตอินพตุ 
2. เขา้ใจคุณสมบติักลกัการและวธีิการทฤษฎีขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัเอาทพ์ตุ 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของขบวนการอ่านขอ้มูลจากพอร์ต 
อินพตุ 
2. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะของขบวนการส่งขอ้มูลไปยงัเอาทพ์ตุ 
3.สามารถแสดงผลค่าอุณหภูมิเป็นตวัเลขได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่น าผลงานผูอ่ื้นมาแอบอา้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
2.กลา้ทกัทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 



 

3.ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.มีสมัมาคาราวะต่อครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.พฒันางานอยูเ่สมอตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  16 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  16 

ช่ือหน่วย  การอินเตอร์รัพต ์ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การอินเตอร์รัพต ์ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1. การอินเตอร์รัพต ์
2.  การขอใชบ้สั 
3.  อินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
4.  การอินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ล 
5.  การอินเตอร์รัพตแ์บบมาสเคเบิ้ล 
สาระส าคญั 
1. การอินเตอร์รัพต ์
2.  การขอใชบ้สั 
3.  อินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
4.  การอินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ล 
5.  การอินเตอร์รัพตแ์บบมาสเคเบิ้ล 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการอินเตอร์รัพต ์
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการขอใชบ้สั 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ อินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
4.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการอินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ล 
5. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ การอินเตอร์รัพตแ์บบมาสเคเบิ้ล 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการทฤษฎีการอินเตอร์รัพต ์
2. เขา้ใจวธีิการและคุณสมบตัิของการขอใชบ้สั 
3. เขา้ใจหลกัการอินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
4. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการทฤษฎีการอินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ล 
5. เขา้ใจคุณสมบตัิกลกัการและวธีิการทฤษฎีการนเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ล 
 



 

ด้านทักษะ 
1. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะของ การอินเตอร์รัพตไ์ด ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการขอใชบ้สั 
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการอินเตอร์รัพตฟ์ลิปฟลอป 
4. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะการการอินเตอร์รัพตแ์บบนอนมาสเคเบิ้ลได ้
5. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะการการอินเตอร์รัพตแ์บบมาสเคเบิ้ลได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.กลา้ยอมรับความจริงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
3.ไม่เสพส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.อาสาช่วยเหลืองานครูตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  17 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  17 

ช่ือหน่วย  วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.    วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ 
2.  วงจรโมโนสเตเบิล 
3.  วงจรนบัเลขฐาน 10 
สาระส าคญั 
1.    วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ 
2.  วงจรโมโนสเตเบิล 
3.  วงจรนบัเลขฐาน 10 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  วงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจวงจรโมโนสเตเบิล 
3. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจวงจรนบัเลขฐาน 10 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการของวงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ 
2. เขา้ใจคุณสมบตัิวงจรโมโนสเตเบิล 
3. เขา้ใจหลกัการและวธีิการวงจรนบัเลขฐาน 10 
 
ด้านทักษะ 
1. ปฏิบติัตามคุณลกัษณะการวงจรลอจิกแบบคอมไบเนชัน่ได ้
2. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการวงจรโมโนสเตเบิลได ้
3. ปฏิบตัิตามคุณลกัษณะการวงจรนบัเลขฐาน 10 ได ้
 
ด้านจิตพิสัย 



 

1.ซ่ือสตัยสุ์จริตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
2.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
3.กลา้แสดงความคิดเห็นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ไม่มัว่สุมส่ิงเสพติดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.คิดส่ิงต่างๆใหเ้กิดประโยชน์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่  18 

ช่ือวิชา   ไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน สอนคร้ังที่  18 

ช่ือหน่วย  การประยกุตใ์ชง้าน ช่ัวโมงรวม  72  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง  การประยกุตใ์ชง้าน จ านวนช่ัวโมง  4 ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ือง 
1.  ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 
2.  การพฒันาซอฟแวร์ 
 
สาระส าคญั 
1.  ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 
2.  การพฒันาซอฟแวร์ 
 
จุดประสงค์การสอน 
จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 
2.  เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาซอฟแวร์ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านพุทธิพสัิย 
1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการประยกุตใ์ชง้าน 
2. เขา้ใจหลกัการและวธีิการการพฒันาซอฟแวร์ 
3. เขา้ใจวธีิการออกแบบการประยกุตใ์ชง้าน 
 
ด้านทักษะ 
1. สามารถประยกุตใ์ชง้านกบัอุปกรณ์ อ่ืนๆ ได ้
2. สามารถเขา้ใจหลกัการและพฒันาซอฟแวร์ได ้
3. สามารถออกแบบการประยกุตใ์ชง้านได ้
 
ด้านจิตพิสัย 
1.ไม่ลกัขโมยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
2.กลา้แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 



 

3.ไม่เล่นการพนนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
4.ช่วยเหลืองานพอ่แม่ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพยีงไดดี้ 
5.มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงไดดี้ 
กิจกรรม/กระบวนการ/บูรณาการ 
1. ครูและนกัเรียนร่วมอภิปรายทฤษฎีของหน่วยการเรียนใหน้กัเรียนฟัง 
2. ใหน้กัเรียนซกัถามในส่วนที่ไม่เขา้ใจ 
3. มอบใบความรู้ใหน้กัเรียนแต่ละคนศึกษา 
4. ใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายและท างานเป็นกลุ่ม 
5. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหท้  าแบบฝึกหดัและงานที่มอบหมาย 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. แผน่ใส   2.กระดาน ปากกาไวทบ์อร์ด    3.ใบความรู้     4.แผงสาธิต   5.เคร่ืองมือต่างๆ 
 
งานที่มอบหมาย 
1. ใหท้  าการจดทฤษฎีของหน่วยนั้นๆลงในสมุด 
2. ท าการฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
3. เก็บอุปกรณ์และท าความสะอาด 
 
การวัด ประเมินผลตามสาภาพจริง 
1. ทดสอบความรู้ตามใบความรู้ 
2. ทดสอบการใชเ้คร่ืองมือตามใบความรู้ 
3. ทดสอบความรู้ตามแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


