




หนังสือ/ ต ำรำ/ website ที่มีแผนภำพสรุป สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะทุก
ด้ำนที่เข้ำใจง่ำย 

Microprocessor family 

เมื่อหยิบต ำรำเกี่ยวกับ microcontroller มีอะไรบ้ำง... 



UCTL ที่มีรหัสต่ำงกัน ตัวเลขที่สูงขึ้นยังสะทอ้นสมรรถนะกำรใช้งำนที่สงูขึน้ 

Microprocessor family 

ภำพในใบโฆษณำ สะท้อนสมรรถนะที่ช่วยให้เลือกใช้งำนได้ตำมต้องกำร 



UCTL ที่พัฒนำเน้นกำรใชง้ำน HMI(Human-Machine Interface)/ Network/  

Microprocessor family 



UCTL เน้นกำรพัฒนำขนำดข้อมูล/ เน้นกำรเอำไปใช้งำน/ เน้นสมรรถนะ/  

Microprocessor family 



PIC(Peripheral Interface Controller) ตัวอย่ำงชิปยี่ห้อ Microchip   

UCTL อำจดูรูปร่ำงเหมือนกัน แต่สมรรถนะต่ำงกัน 

Microprocessor family 



UCTL ที่มีแผนภำพสรุป สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะทุกด้ำนที่เขำ้ใจง่ำย 

เมื่อกล่ำวถึง microcontroller ต้องนึกถึงอะไรบ้ำง... 

Microprocessor family 

Pulse Width Modulation 
Timer/Counter 
Aanalog to Digital 
Digital to Analog 

หน่วยควำมจ ำ 
Flash/ RAM/ EEPROM 

ช่องทำงสื่อสำร 
I2C/ SPI/ UART(RS232) 

นำฬิกำภำยใน  
ระบบประหยัดพลังงำน 
ตัวตรวจจับอุณหภูม ิ



UCTL ที่มีแผนภำพสรุป สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะทุกด้ำนที่เขำ้ใจง่ำย 

Microprocessor family 

เมื่อกล่ำวถึง microcontroller ต้องนึกถึงอะไรบ้ำง... 

หน่วยประมวลผล หน่วยควำมจ ำ 

รีจีสเตอร์ 

กำรแปลงอะนำลอกเป็นดิจิทัล 

กำรสื่อสำรอนุกรม 

กำรจับเวลำ 

แหล่งจ่ำยไฟ 



UCTL ที่มีแผนภำพสรุป สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะทุกด้ำนที่เขำ้ใจง่ำย 

เมื่อกล่ำวถึง microcontroller ต้องนึกถึงอะไรบ้ำง... 

Microprocessor family 

หน่วยควำมจ ำ 

หน่วยประมวลผล 

หน่วย
ประมวลผล 

หน่วยควำมจ ำ RAM 

หน่วยควำมจ ำ ROM 

ช่องสื่อสำรพอร์ตละ 8 บิต  

ช่องสื่อสำร Port B ช่องสื่อสำร Port C 

ช่องสื่อสำร 
Port A 

แปลง 
อะนำลอก
เป็น 
ดิจิทัล ช่องแปลงอินพุตอะนำลอก

เป็นอินพุตดิจิทัล 

ช่องแปลงอินพุตอะนำลอก
เป็นอินพุตดิจิทัล 

ช่องสื่อสำรข้อมูลแบบอนุกรม 

นำฬิกำ/ ตัวนับ-จับเวลำ 

นำฬิกำ/ 
ตัวนับ- 

ตัวจับเวลำ 



UCTL ในตระกูลเดียวกัน ยังมีพัฒนำกำรรองรับกำรใชง้ำนที่ก้ำวหนำ้  

Microprocessor family 

ขนำดหน่วยควำมจ ำที่เพิ่มขึน้ 

ขนำดข้อมูลที่สูงขึ้น 
จ ำนวนค ำสั่งทีร่องรับกำรใชง้ำนที่หลำกหลำย 
เวลำที่ใช้ในกำรท ำงำนตำมค ำสั่ง 

ช่องทำงสื่อสำรกับอุปกรณอ์ื่นๆ 

UCTL ที่มีรหัสต่ำงกัน ตัวเลขที่สูงขึ้นสะท้อนพัฒนำกำรสงูขึน้ 



UCTL ที่มีรหัสต่ำงกัน ตัวเลขที่สูงขึ้นจะสะทอ้นพฒันำกำรสงูขึ้น 

Microprocessor family 

แปลงอะนำลอกเป็นดิจทัล 3 ช่อง 

แปลงดิจิทัลเป็นอะนำลอก 1 ช่อง 

ตัวตรวจจับอุณหภูม ิ

Pulse Width Modulation 

ช่องทำงสื่อสำรกับ 
อุปกรณ์อื่นๆ 

หน่วยควำมจ ำ 



Microprocessor family 

ประหยัดพลังงำน 

UCTL ที่มีรหัสต่ำงกัน ตัวเลขที่สูงขึ้นยังสะทอ้นสมรรถนะกำรใช้งำนที่สงูขึน้ 

ผสมสัญญำณได ้

รองรับ USB port 
รองรับกำรแสดงผล 

รองรับกำรใช้เครือข่ำย 

รองรับกำรเข้ำรหัส 

มีวงจรขยำยสัญญำณ 

เพิ่มหน่วยควำมจ ำได้ 

แสดงผลกรำฟิคได ้

สัญญลักษณ์ สะท้อนสมรรถนะช่วยให้เลือกใช้งำนได้ตำมต้องกำร 



Microprocessor family 

UCTL ที่มีรหัสต่ำงกัน ตัวเลขที่สูงขึ้นยังสะทอ้นสมรรถนะกำรใช้งำนที่สงูขึน้ 

สัญญลักษณ์ สะท้อนสมรรถนะช่วยให้เลือกใช้งำนได้ตำมต้องกำร 

ประหยัดพลังงำน 

รองรับกำรใช้เครือข่ำย 

รองรับกำรเชื่อมต่อ 
รองรับควำมนิรภัย 

เน้นคุมอุปกรณ์ก ำลัง 

รองรับระบบสัมผัส 

ประหยัดพลังงำน 

เน้นควำมปลอดภัย 



แผนภำพ UCTL ใน catalog ที่มีสีแตกต่ำงกัน สะท้อนกลุ่มสมรรถนะกำรใช้งำน 

Microprocessor family 

หน่วยควำมจ ำ/
ตัวขัดจังหวะ/ 

ช่องทำงสื่อสำร
กับอุปกรณ์
ภำยนอกอื่นๆ 

ก ำเนิดควำมถ่ี/  
ตัวนับ-จับเวลำ ADC/ DAC/ 

comparator 
นำฬิกำ(RTC)/ 
ตัวนับ-จับเวลำ/ 

ตรวจวัดอุณหภูมิ/ 
แรงดันอ้ำงอิง/ 

PWM=Pulse Width  Modulation Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

Serial Peripheral Interface  Universal Serial Bus Inter-Integrated Circuit 



UCTL ที่มีแผนภำพสรุป สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะทุกด้ำนที่เขำ้ใจง่ำย 

Microprocessor family 



UCTL ตัวอย่ำงระบบควบคุม ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผล 
มีแผนภำพสรุป สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะทุกด้ำนที่เขำ้ใจง่ำย 

Microprocessor family 

Non-Volatile Memory 

inputs 

output inputs 

output 

Communication  
ports 

input 

Sensor inputs 



UCTL ที่พัฒนำขึ้น ผู้พัฒนำต้องมีแผนภำพแสดงต ำแหน่งและหน้ำที่ระหว่ำง
อุปกรณ์จริงกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะที่เข้ำใจง่ำย 

Microprocessor family 

มีแบตเตอรีส ำรองพลังงำน 

ผสมสัญญำณได ้

รองรับ USB port 

จุดเชื่อมต่อเซนเซอร์ 

รองรับระบบ 
ติดต่อไร้สำย 

มีวงจร ADC และขยำยสัญญำณ 
เพิ่มหน่วยควำมจ ำได้ 

แสดงผลกรำฟิคและหน้ำจอสัมผัส 



UCTL ที่พัฒนำขึ้น ผู้พัฒนำต้องมีแผนภำพแสดงต ำแหน่งและหน้ำที่ระหว่ำง
อุปกรณ์จริงกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนภำพรวมของสมรรถนะที่เข้ำใจง่ำย 

Microprocessor family 



Microprocessor family 

UCTL ที่มีรหัสต่ำงกัน ตัวเลขที่สูงขึ้นยังสะทอ้นสมรรถนะกำรใช้งำนที่สงูขึน้ 

บริษัทผู้ผลิต: ไมโครชิป    
เบอร์: PIC16 F161X 

ภำพในใบโฆษณำ สะท้อนสมรรถนะที่ช่วยให้เลือกใช้งำนได้ตำมต้องกำร 

กำรใช้งำน:   เน้นงำนควบคุมมอเตอร์ 
                (ควำมเร็ว/ทิศทำงหมุน) 

กำรใช้งำน:   เน้นงำนตรวจจับสัญญำณ  
                ประกอบกำรควบคุม 

กำรใช้งำน:   เน้นงำนนิรภัย มีระบบ   
                ตรวจสอบข้อผิดพลำดใน 
                แต่ละขั้นตอน                  

กำรใช้งำน:   มีระบบนำฬิกำเพ่ือกำรนับ   
                และกำรจับเวลำ                  



UCTL PIN ASSIGNMENT   ตัวอย่ำงชิปยี่ห้อ Atmega 168   

UCTL AVR  

Microprocessor family 

พอร์ต PD 

พอร์ต PD 
พอร์ต PB 

พอร์ต PB 

พอร์ต PC 



UCTL  ARDUINO Bootloader  

Microprocessor family 



UCTL ตัวอย่ำง Bootloader ชิปยี่ห้อ Arduino UNO,  Arduino YUN   

UCTL  ARDUINO   

Arduino UNO 

Microprocessor family 

Arduino YUN 



ARDUINO:  บอร์ดที่เน้นกำรน ำไปใช้งำน/ อเนกประสงค์/ เฉพำะทำง/  

Microprocessor family 



ARDUINO:  Pin Assignment & Duty (CPU on Arduino Uno)  

Microprocessor family 
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ARDUINO:  Base circuit of Arduino Uno (ATmega328)  

Microprocessor family 



Microcontroller :  บอร์ดที่น ำไปใช้ควบคุมอปุกรณ์ภำยในรถยนต์/  

Microprocessor family 

ECU: engine control unit   EV: electric vehicles 

MCU ย่อมาจาก Microcontroller Unit  



Microccontroller :  บอร์ดที่น ำไปใช้งำน 
ภำยในบ้ำนเรือน/ ในอุตสำหกรรมขนำดกลำง/ ขนำดใหญ่/  

Microprocessor family 



UCTL PIC  ตัวอย่ำงกำรจ ำลองอุปกรณว์ัดอุณหภูมิแสดงผลอุณหภูมิ 4 หลัก  

Microprocessor family 

LM35 ตัววัดอุณหภูม ิ

ตัวประมวลผล PIC16F676 

ส่วนแสดงผล 7 ส่วน 



UCTL   ตัวอย่ำงกำรประกอบวงจรใช้งำน...บนบอร์ดอเนกประสงค ์

Microprocessor family 



Microprocessor family 

UCTL AT89C51 หน่วยสนับสนุนต่ำงๆภำยในชิป  

ประกอบด้วย 
-ส่วนเชื่อมต่ออะนำลอก 
-ส่วนรองรับกำรติดต่อ/กำรควบคุม 
-ส่วนเชื่อมต่อดิจิทัล 

ส่วนเชื่อมต่ออะนำลอก: 
-กำรแปลงอะนำลอกเป็นดิจิทัล 12 bit 
-ตัวตรวจจับอุณหภูมิ 
-กำรให้แรงดันอ้ำงอิง และแรงดันเปรียบเทียบ 

ส่วนเชื่อมต่อดิจิทัล: 
-กำรสื่อสำรแบบอนุกรม (UART) 
-ช่องสื่อสำร 2 ช่อง(P0, P1) 
-วงจรจับเวลำ 3 ตัว 

ส่วนรองรับกำรติดต่อ /กำรควบคุม :  
-กำรขัดจังหวะ/ หน่วยควำมจ ำภำยใน   
 (SRAM)/ หน่วยสนับสนุนงำน 



UCTL กับหน่วยส ำคัญต่ำงๆที่อยู่ภำยในชิป (ตัวอย่ำงชิปยี่ห้อ AT89C51)   

UCTL AT89C51  

Microprocessor family 

หน่วยควำมจ ำ ROM:  
เก็บcode ที่พัฒนำใช้งำน 

หน่วยควำมจ ำ RAM: 
เก็บข้อมูล register/ 

จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภำยนอก: P0, P1, P2, P3 

จุดเชื่อมต่อกำรสื่อสำร
อนุกรมกับภำยนอก(serial) 

ส่วนสร้ำงฐำนเวลำเพื่อกำร
นับและกำรจับเวลำ 

ส่วนควบคุมบัสข้อมูล บัส
ต ำแหน่ง และบัสควบคุม 

ส่วนควบคุม
กำรขัดจังหวะ 

ส่วนก ำเนิดควำมถี ่
ในกำรท ำงำน 



UCTL กับกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐำน  ตัวอย่ำงชิปยี่ห้อ AT89C51   

UCTL AT89C51  

Microprocessor family 

วงจรรีเซ็ต วงจรก ำเนิดควำมถี ่



UCTL กับกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐำน  ตัวอย่ำงชิปยี่ห้อ AT89C51   
UCTL AT89C51  

Microprocessor family 

วงจรรีเซ็ต 

วงจรก ำเนิดควำมถี่ 
พอร์ตสื่อสำรอนุกรม 

9 RST 

18  xtal1 
19 xtal2 

10 RxD 
11 TxD 



UCTL กับกำรเชื่อมต่อหน่วยควำมจ ำภำยนอก  ตัวอย่ำงชิปยี่ห้อ AT89C51   

UCTL AT89C51  

Microprocessor family 

หน่วยควำมจ ำ RAM 64KB 
 (0x00000-0x0FFFF) 

หน่วยควำมจ ำ ROM 64KB 
 (0x10000-0x1FFFF) 



AT89C51 กับกำรเชื่อมต่อหน่วยควำมจ ำ 
ภำยใน 4 KB ภำยนอก 60 KB 

UCTL AT89C51 กับกำรเชื่อมต่อหน่วยควำมจ ำ  

Microprocessor family 

AT89C51 กับกำรเชื่อมต่อหน่วยควำมจ ำ 
ภำยใน 0 KB ภำยนอก 64 KB 

AT89C51 

AT89C51 



UCTL AT89C51 กับกำรเชื่อมต่อหน่วยควำมจ ำ  

Microprocessor family 

AT89C51 กับกำรเชื่อมต่อ
หน่วยควำมจ ำข้อมูล 
(data memory) 128 byte 
(0x00-0x7F) 

-ที่เก็บข้อมูลรีจีสเตอร์ R0-R7 
(4 ชุด : 0x00-0x1F)  

-ที่เก็บข้อมูล  
ค่ำตัวแปร/stack/  
 80 byte (0x30-0x7F) 

-ที่เก็บข้อมูลรีจีสเตอร์ SFR  
 16 byte (0x20-0x2F) 
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-ที่เก็บข้อมูลรีจีสเตอร์ R0-R7 
 32 byte (4 ชุด : 0x00-0x1F)  

-ที่เก็บข้อมูลรีจีสเตอร์ SFR  
 16 byte (0x20-0x2F) 

-ที่เก็บข้อมูล  
ค่ำตัวแปร/stack/  
 80 byte (0x30-0x7F) 



UCTL AT89C51  ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์(วัดอุณหภูมิ)  

Microprocessor family 


