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รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา               

0214212  การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 
  
2.  จ านวนหน่วยกิต                     

 3 (2-2-5 )  
 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อ.กฤษณ์ ทองขุนด า  
 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
   ภาคเรียนที่ 1/2561  ชั้นปีที่ 2 
 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
  ไม่มี  
 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
 
8.  สถานที่เรียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 
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9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่ 27 กรกฎาคม  2561 



 4 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา    
   เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการท างานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บ
ประจุ ขดลวดเหนี่ยวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ หม้อแปลง รีเลย์  ไอและวงจรตรรกะทางดิจิตอล วงจรบวกเลข ฟลิบ
ฟลอบ วงจรนับ และ FPGA พ้ืนฐาน รวมถึงการฝึกปฎิบัติทางฮาร์ดแวร์และการใช้เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
มิเตอร์ ออสซิสโลสโคป และ ฟังชั่นเจอเนอร์เรเตอร์  
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    เพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน วงจรตรรกะศาสตร์ ทางดิจิตอล 
รวมถึง FPGA และฝึกปฎิบัติฮาร์ดแวร์จริง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรายวิชาขั้นสูง เช่น 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบ IoT  เป็นต้น      สามารถน าทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องได้ และ  
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หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
หลักการท างานวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
มอสเฟส ไตรแอค ไอจีบีที ออปแอมป์ ไอซี ลอจิกเกท ฟลิบฟลอบ ชิฟรีจิเตอร์ วงจรค านวณเลขฐานสองหน่วยความจ า 
เอฟพีจีเอ และฝึกปฏิบัติ 
 Principles of electric circuit and electronic components; resistor, capacitor, inductor, diode, 
transistor, mosfet, triac, Insulator Gate Bipolar Transistor (IGBT), integrated circuit; logic gate, flipflop, 
shift register, digital adder, sequential circuit; Flip Program Gate Array (FPGA)and practice. 
 
2.  หัวข้อและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา - 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 นิสิตสามารถปรึกษาได้ในวันเวลาที่จัดสรรไว้เป็นชั่วโมงว่างสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.1.8 มีจิตสาธารณะ  
 1.2  วิธีการสอน 

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการเรียนการสอน  

- ให้นิสิตแบ่งงานกันอย่างชัดเจน ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ 

- ชี้แจงกฎ กติกาของการเรียนการสอนในรายวิชานี้ตาม มคอ.3 ของรายวิชา 
 
 1.3  วิธีการประเมิน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการตอบค าถาม  

- ประเมินจากการส่งการบ้าน  
2.  ด้านความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง 
ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ 
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2.1.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

 2.2  วิธีการสอน 

- ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และมอบหมายงาน หรือการปัญหา
โจทย์หน้าชั้นเรียน 
 

 2.3  วิธีการประเมิน 

- บททดสอบย่อย 

- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
                   -     ประเมินจากการตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน 
  
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
 3.2  วิธีการสอน 

- ยกตัวอย่าง และโจทย์ปัญหา 

- กระตุ้นให้นิสิตมีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา 
 
 3.3  วิธีการประเมิน 

- ท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
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4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.1.3 สามารถใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางต่อ
เนื่อง 

 

 4.2  วิธีการสอน 

- ใช้การสอนที่มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน 
                   -     มอบหมายให้นิสิตท าแบบฝึกหัดและแก้โจทย์ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มในชั้นเรียน 
 
              4.3  วิธีการประเมิน 

-  ประเมินผลจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูลที่ได้ 

 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา 

 
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 

การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

5.1.5 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
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เหมาะสม 
 
 

5.2  วิธีการสอน 
ยกตัวอย่างเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยในการแก้ปัญหาได้สะดวกยิ่งขึ้น  เช่นการ
แนะน าเว็บไซต์/ซอฟต์แวร์/เครื่องมือที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ในหัวข้อการเรียนนั้นๆ เพ่ือให้นิสิต
สามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้โจทย์ปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลได ้

             5.3  วิธีการประเมิน  
ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 

คณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง  
ประเมินจากความสามารถในการอธิบายข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือนั้นๆในการ
แก้ปัญหา ต่อผู้รับฟังความคิดเห็นในชั้นเรียนได้  
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมิน 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ภาคทฤษฎี 
- แนะน าประมวลลักษณะวิชา 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า     
  และอิเล็กทรอนิกส์  
  ภาคปฎิบัต ิ
- แนะน าโปรแกรม เพ่ือจ าลองวงจร       
  ทางไฟฟ้า 
- แนะน าเครื่องมือทางอิเล็กทอร 
  นิกส์ 
 

2 
 
 
 
2 

- บรรยายทฤษฎี/ซักถาม 
 
 
 

- ลงโปรแกรมและฝึก
ปฏิบัติการใช้ มิเตอร์ 
ออสซิลโลสโคป ฟังชั่นเจอ
เนอร์เรเตอร์ แผงทดลอง 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

2      ภาคทฤษฎี 
-ไฟฟ้ากระแสตรงและสลับ 
-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC 
     ภาคปฎิบัต ิ
-การอ่านโค๊ดสีตัวต้านทาน 
-การอ่านค่าตัวเก็บประจุ 
-การอ่านค่าอินดัคเตอร์ 
 

2 
 
 
2 
 

- บรรยายทฤษฎี/ซักถาม 
 
 

- ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ 
โลจิกอนาไลเซอร์ ฟังชั่นเจอ
เนอร์เรเตอร์ บอร์ดทดลอง 
/ฝึกปฏิบัติการอ่านค่า RLC 
และการวัดค่าด้วยมิเตอร์ 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

3      ภาคทฤษฎี 
-วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
     ภาคปฎิบัต ิ
- ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 

2 
 
2 

- บรรยายทฤษฎี/ซักถาม 
 

- ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ 
โลจิกอนาไลเซอร์ บอร์ด
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติการต่อ
วงจร RLC  ด้วย
ออสซิลโลสโคป และฟังชั่น
เจอเนอเรเตอร์ 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

4 ภาคทฤษฎี 
- ทฤษฎีสารกึ่งตัวน า 
- ไดโอด    
- หลอด LED   
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรเรียงกระแสไดโอด 
-ต่อวงจรขับหลอดไฟ LED 

2 
 
 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
 
 
ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ 
โลจิกอนาไลเซอร์ บอร์ด
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติการต่อ 
-วงจรเรียงกระแสไดโอด 
-วงจรขับหลอดไฟ LED 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

5 ภาคทฤษฎี 
- ทรานซิสเตอร์  
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรขับใช้ทรานซิสเตอร์ NPN 
-ต่อวงจรขับใช้ทรานซิสเตอร์ PNP 
 

2 
 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
 

- ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ 
โลจิกอนาไลเซอร์ บอร์ด
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติการต่อ 
วงจรขับทรานซิสเตอร์ 
NPN และ PNP 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

6 ภาคทฤษฎี 
- วงจรตรรกะ AND OR NOT NOR  
   NAND EX-OR และไอซีดิจิตอล 
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรดิจิตอล AND OR NOT   
  NOR NAND EX-OR 
 

2 
 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
 

- ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ 
โลจิกอนาไลเซอร์ บอร์ด
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติการต่อ 
วงจรดิจิตอล AND OR 
NOT NAND NOR EX-OR 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

7 ภาคทฤษฎี 
- สมการบูลีนและวงจร 
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรดิจิตอล จากสมการบูลีน 

2 
 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
 

- ใบงาน/ฝึกปฏิบัติการต่อ 
วงจรดิจิตอล จากสมการ
บูลีน 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

8 ภาคทฤษฎี 
- การลดรูปสมการบูลีน 
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรดิจิตอล จากสมการบูลีนที่ลด
รูปแล้ว 

2 
 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
 

- ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ 
โลจิกอนาไลเซอร์ บอร์ด
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติการต่อ
วงจรดิจิตอล จากสมการ
บูลนีที่ลดรูปแล้ว 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

9 สอบกลางภาค 
10 ภาคทฤษฎี 

- การบวกลบเลขฐานสองและวงจร
บวกลบเลขขนาด 1 บิต 
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรดิจิตอล บวกเลขขนาด 1
บิต 

2 
 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
 
ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ 
โลจิกอนาไลเซอร์ บอร์ด
ทดลอง/ฝึกปฏิบัติการต่อ
ดิจิตอล บวกเลข 1 บิต 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

11 ภาคทฤษฎี 
- ฟลิบฟลอบและวงจรตรรกะ  
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรดิจิตอล RS,JK ฟลิปฟลอบ  

2 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
-ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร์ 
บอร์ดทดลอง/ฝึกปฏิบัติการ
ต่อดิจิตอล RS JK 
FLIPFLOP 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 



 13 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

12 ภาคทฤษฎี 
- ไอซีดิจิตอลฟลิบฟลอบส าเร็จรูป RS 
JK D และ T ฟลิปฟลอบ 
  ภาคปฎิบัติ 
-ต่อวงจรดิจิตอล ฟลิปฟลอบ RS JK D 

2 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
-ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร์ 
บอร์ดทดลอง/ฝึกปฏิบัติการ
ต่อดิจิตอล RS JK 
FLIPFLOP 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

13 ภาคทฤษฎี 
-สัญญาณนาฬิการCLOCKและวงจร
นับ 
  ภาคปฎิบัติ 
- ต่อวงจรนับแบบดิจิตอล 

2 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
-ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร์ 
บอร์ดทดลอง/ฝึกปฏิบัติการ
ต่อวงจรนับ 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

14 ภาคทฤษฎี 
-สัญญาณนาฬิการCLOCKและ
หน่วยความจ า ชิฟรีจิสเตอร์ 
  ภาคปฎิบัติ 
- ต่อวงจรหน่วยความจ า 

2 
 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 
-ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร์ 
บอร์ดทดลอง/ฝึกปฏิบัติการ
ต่อหน่วยความจ า 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

15 ภาคทฤษฎี 
-วงจรถอดรหัส (DECODER) 
  ภาคปฎิบัติ 
- ต่อวงจรดิจิตอล ถอดรหัส 

2 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
 

- -ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร์ 
บอร์ดทดลอง/ฝึกปฏิบัติการ
ต่อถอดรหัส 

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

16 ภาคทฤษฎี 
-FPGA เบื้องต้น 
ภาคปฎิบัติ 
- แนะน าบอร์ด FPGA หรือ การท า PCB 

2 
 
2 

- บรรยาย/ซักถาม 
สาธิตบอร์ดทดลอง FPGA 
หรือ การสร้างแผงวงจร 
PCB ด้วย โปรแกรม  

อ.กฤษณ์ ทอง
ขุนด า 

17 สอบปลายภาค 
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2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 

 
 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ลักษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน 

ฯลฯ) 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

หัวข้อผลของการเรียนรู้ 

1 
การเข้าชั้นเรียนและใบงานฝึก

ปฎิบัติ 
ตลอดภาค 
การศึกษา 

40% 1.2,1.3,1.5,1.7 

2 สอบกลางภาค 9 30% 2.3,2.7,3.2,3.3,5.1 

3 สอบปลายภาค 17 30% 2.3,2.73.2,3.3,5.1 
 

นิสิตปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของการเรียนการสอน (รายละเอียดแนบ) 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

80 – 100       ได้เกรด  A                          
74 –  79.99    ได้เกรด  B+                     68 – 73.99      ได้เกรด  B 
61 – 67.99     ได้เกรด  C+                     53 – 60.99     ได้เกรด  C 
47 – 52.99     ได้เกรด  D+                     41 – 46.99     ได้เกรด  D 
 0 – 40.99       ได้เกรด  E  
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
     1.1  เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบวงจรดิจิตอลเชิงเลข  อ.กฤษณ์ ทองขุนด า      

2.      1.2  เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
              ประเมินจากการประเมินตนเองของนิสิต 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ประเมินจากระบบที่พัฒนาโดยนิสิต 
2.2 ประเมินจากการประเมินการสอนของนิสิต  
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
    ปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป โดยน าผลการประเมินการสอนมาใช้ร่วมด้วย 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
              แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีก าหนดในหมวดที่ 4  
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าเสนอในที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงแผนการสอนและประสิทธิผลของการสอน 
 
 
 
                                                       กฤษณ์   ทองขุนด า 
                                                      ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
                                                      ( 30 กรกฎาคม 2561 ) 
 


