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รายละเอียดของรายวิชา

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1. รหัส ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชา
0214212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข 3 หนวยกิต (2-2-5)

Circuit Digital Logic Design
0214212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข

หลักการทํางานวงจรไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนํา
ไดโอด ทรานซิสเตอร มอสเฟส ไตรแอค ไอจีบีที ออปแอมป ไอซี ลอจิกเกท ฟลิบฟลอบ ชิฟรีจิเตอร วงจร
คํานวณเลขฐานสองหนวยความจํา เอฟพีจีเอ และฝกปฏิบัติ

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. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 วิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาบังคับ กลุม 2101

3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา
อาจารยผูสอนรายวิชา อาจารยกฤษณ ทองขุนดํา

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

6. สถานท่ีเรียน
วันจันทร เวลา 13.00-15.00 หอง MF1202 และ วันพุธ เวลา 10.10-12.10 หอง IT302

7. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันท่ี 15 มิถุนายน 2564
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจการทํางานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน เชน ตัวตานทาน

ตัวเก็บประจุ ขดลวดเหนี่ยวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร หมอแปลง รีเลย  ไอและวงจรตรรกะทางดิจิตอล วงจบ
วกเลข ฟลิบฟลอบ วงจรนับ และ FPGA พ้ืนฐาน รวมถึงการฝกปฎิบัติทางฮารดแวรและการใชเครื่องมือวัทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน มิเตอร ออสซิสโลสโคป และ ฟงชั่นเจอเนอรเรเตอร

2. วัตถุประสงคของการปรับปรุงรายวิชา
เพ่ือใหนิสิตมีความรูพ้ืนฐานทางดาน อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน วงจรตรรกะศาสตร ทาง

ดิจิตอล รวมถึง FPGA และฝกปฎิบัติฮารดแวรจริง เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาข้ันสูง เชน
ไมโครคอนโทรลเลอร การประยุกตใชงานระบบ IoT เปนตน สามารถนําทฤษฎีท่ีไดศึกษาไปประยุกตใช
เพ่ือแกปญหาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของได ปรับปรุงการสอนในดานสื่อการสอนจากการใช
โปรแกรมจําลองวงจรทางไฟฟาในหองคอมพิวเตอรเปนหองปฎิบัติการทางดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกสจริง
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หมวดท่ี 3 ลักษณะการดําเนินการ

1. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/การ
ฝกงานภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมง - 30 ชั่วโมง 75 ชั่วโมง
คําชี้แจงภาคการศึกษาคิดเปนไมนอยกวา 15 สัปดาห

2. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาห และชองทางในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล

หองพักอาจารย SC1509 Email: grit43@gmail.com
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต

1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู
3. ดานทักษะ
ทางปญญา

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
            

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1.1 ตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม -สอดแทรกเรื่องคณุธรรม จรยิธรรมใน
ระหวางการเรียนการสอน
-ใหนิสิตแบงงานกันอยางชัดเจน ภายใต
การแนะนําของอาจารย
-ช้ีแจงกฎ กติกาของการเรียนการสอน
ในรายวิชาน้ีตาม มคอ.3 ของรายวิชา

- สังเกตจากพฤติกรรมการตอบ
คําถาม

- ประเมินจากการสงการบาน

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตามใน
การทํางานเปนทีม

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน
1.5 เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง
ๆ ขององคกรและสังคม
1.6 สามารถวิเคราะหผลกระทบจาก
การใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และ
สังคม

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

2. ดานความรู
 2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ยกตัวอยางโจทย และปญหา ออกขอสอบท่ีทําใหนิสิตแกปญหา
อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และ
วิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรู
ท่ีเรียนมา 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา และ

อธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา

 2.3 สามารถวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
บํารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด

 2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรเพ่ือ
การนําไปประยุกต
2.5 รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู
ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยาง
ตอเน่ือง
2.6 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ
2.7 มีประสบการณในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกตซอฟตแวรและฮารดแวร
ท่ีใชงานไดจริง
2.8 สามารถบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรกับความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

3. ดานทักษะทางปญญา
 3.1 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและ

อยางเปนระบบ
ยกตัวอยางและวิธีการคิดโจทยปญหา
กระตุนใหนิสิตมีการนําเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับการแกปญหา

ออกขอสอบท่ีใหนิติแกปญหา อธิบาย
แนวคิดวิธีแกปญหา และวิธีการแกปญหา
โดยการประยุตความรูท่ีเรียนมา3.2 สามารถสืบคน ตคีวาม และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ

 3.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะ
กับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคน
หลากหลายโดยใชภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแกการแกปญหา
สถานการณตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาท
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ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม
ทํางาน
4.3 สามารถใชความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ี
เหมาะสม

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม

 4.5 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและ
สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปน

ท่ีมีอยูในปจจุบันในการทํางานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร

ยกตัวอยางเครื่องมมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะชวยในการแกปญหาได
สะดวกยิ่งข้ึน เชน การแนะนําเว็บไซน
ซอรฟแวร เครื่องมือท่ีเก่ียวของและเปน
ประโยชนในหัวขอการเรียนน้ันๆ เพ่ือให
นิสิตสามารถประยุกตใชแกโจทยปญหา
และวิเคราะหขอมลูได

ประเมินเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤฎี การ
เลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

 5.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิตปิระยุกตตอปญหา
ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ท้ังการพูดและการเขียน เลือกใชรปูแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม
5.4 สามารถใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม

ตารางการถายทอดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรสูรายวิชา
ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0214212 การออกแบบวงจรตรรกะเชิงเลข          
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสตูร
CLOs

(ผลการเรียนรูของรายวชิาตาม ELO แตละ
ดาน)

วิธีการสอน/การประเมิน
(อธิบายวิธีการสอนและวธิีการประเมนิ)


1. สามารถอธบิายทฤษฎพีื้นฐาน
ทางวิทยาการคอมพวิเตอรได

CLO1: ผูเรียนมีความรูและความเขาใจในวงจร
ทางอิเล็กทอรนิกสพื้นฐานและวงจรตรรกะทาง
ดิจิตอล

วิธีสอน
บรรยาย โดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปราย ดตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน การ
ทํางานกลุม
การประเมิน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทดสอบระหวาง
เรียนและการบานที่ไดรับมอบหมาย


2. สามารถวิเคราะห และ
แกปญหาโดยใชวิธกีารทาง
วิทยาการคอมพวิเตอรไดอยาง
ถูกตอง

CLO2: ผูเรียนสมารถคิดวิเคราะห วงจรทาง
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐานและวงจจรตรรกะทาง
ดิจิตอล

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมิน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทดสอบระหวาง
เรียนและการบานที่ไดรับมอบหมาย



3. สามารถใชทักษะ เทคนิค
ปจจุบัน และเคร่ืองมือที่จําเปนใน
การแกปญหาทางคอมพิวเตอร

CLO3: ผูเรียนสามารถรูและเขาใจเทคนิคการ
ออกแบบวงจรทางอิเล็กทรอนกิสพื้นฐานและ
วงจรดิจิตอล

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมิน
ทดสอบระหวางเรียนและการบานที่ไดรับ
มอบหมาย



4. สามารถออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ที่ถูกตองตามความตองการ

CLO4: ผูเรียนสามารถใชความรูทางดานการ
ออกแบบวงจรดิจิตอลไปประยุกตใชงานไดอยาง
เหมาะสม

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
ทดสอบยอยในหองเรียน  สอบกลางถาค สอบ
ปลายภาค   ทํางานกลุม
การประเมิน
ทดสอบระหวางเรียนและการบานที่ไดรับ
มอบหมาย



5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอยาง
สรางสรรค จากการประยุกต
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมัยใหม

CLO5: ผูเรียนสามารถใชความรูตางๆของ วงจร
ทางดิจิตอลไป ประยกุตใชงานกับ แนวคิดการ
นําเสนอ โครงงานตางๆได

วิธีสอน
บรรยายโดยใชปญหานําและตามดวยการแกปญหา
อภิปรายโตตอบระหวางผูสอนและผูเรียน
การประเมิน
ทดสอบยอยในหองเรียน สอบกลางถาค สอบ
ปลายภาค   ทํางานกลุม



6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไมคัดลอกงานผูอื่น และมี
การอางอิงแหลง ที่มา

CLO6:ใหผูเรียนตระหนักในคุณคาและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละและซ้ือสัตยสุจริตอยาง
เครงครัด

วิธีสอน
บรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม ความซ่ือสัตย
การประเมิน
สังเกตุจากพฤติกรรมในระหวางเรียน


7. สามารถทํางานเปนทีมและเปน
เครือขาย มีความรับผิดชอบ ใน

CLO7:ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
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ผลการเรียนรูตาม ELOs ของหลักสตูร
CLOs

(ผลการเรียนรูของรายวชิาตาม ELO แตละ
ดาน)

วิธีการสอน/การประเมิน
(อธิบายวิธีการสอนและวธิีการประเมนิ)

การทํางานใหบรรลุเปาหมาย การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
การประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน



8. มีความใฝรู สามารถศึกษา
คนควาดวยตนเอง ปรับตัวเขากบั
แนวโนมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

CLO8: ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีการสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
วิธีประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน



9. สามารถส่ือสารทั้งภาษาไทย
และภาษา อังกฤษ ในรูปแบบการ
พูดและการเขยีน และสามารถ
ถายทอดความรูดวยวธิีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

CLO9: ผูเรียนไดรับมอบหมายใหศึกษาคนควา
ดวยตัวเองและรวมกันเปนกลุม

วิธีการสอน
ผูเรียนไดรับมอบหมาย ใหศึกษาคนควาดวยตัวเอง
การบานและงนที่ไดรับมอบหมาย
วิธีประเมิน
นําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน


10. สามารถประยกุตวธิีการทาง
คณิตศาสตร ในการแกปญหา
ทางดานการคํานวณ

CLO10: มีวิธกีารประยุกตการออกแบบวงจร
ทางดิจิตอลในการ ทํานวัตกรรมตาง เพือ่ใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันได

วิธีการสอน
มอบหมายใหคิดประยกุตความรูในวิชาที่เรียน
ประยุกตใชในการคิดโครงงานขนาดเล็ก
การประเมิน
ใหนําเสนอโครงงานและสรางใชงานจริงและ
นําเสนอหนาชั้นเรียน ประเมินของคุณภาพของ
โครงงาน
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน (ช่ัวโมง)

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อท่ีใช

ผูสอน

บรรยาย ปฎิบัติ

1 ภาคทฤษฎี (CLO1)
- แนะนําประมวลลักษณะ
วิชา
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส
ภาคปฎิบัติ

- แนะนําโปรแกรม เพ่ือ
จําลองวงจร

ทางไฟฟา
- แนะนําเครื่องมือทางอิเล็ก
ทอร
นิกส

2 2
- บรรยายทฤษฎี/
ซกัถาม

- ลงโปรแกรมและฝก
ปฏิบัติการใช มิเตอร
ออสซิลโลสโคป ฟงช่ัน
เจอเนอรเรเตอร แผง
ทดลอง อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

2 ภาคทฤษฎี (CLO1,
CLO2)
-ไฟฟากระแสตรงและสลับ
-อุปกรณอิเล็กทรอนิกส RLC

ภาคปฎิบัติ
-การอานโคดสีตัวตานทาน
-การอานคาตัวเก็บประจุ
-การอานคาอินดัคเตอร

2 2 - บรรยายทฤษฎี/ซักถาม

- ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร
ฟงชั่นเจอเนอรเรเตอร
บอรดทดลอง /ฝก
ปฏิบัติการอานคา RLC
และการวัดคาดวย
มิเตอร

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา



14

3 ภาคทฤษฎี
(CLO1,CLO2)
-วงจรไฟฟากระแสสลับ

ภาคปฎิบัติ
- ตอวงจรไฟฟากระแสสลับ
RLC

2 2 - บรรยายทฤษฎี/ซักถาม

- ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร
บอรดทดลอง/ฝก
ปฏิบัติการตอวงจร
RLC ดวย
ออสซิลโลสโคป และ
ฟงชั่นเจอเนอเรเตอร

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

4 ภาคทฤษฎี
(CLO1,CLO2,CLO4)
- ทฤษฎีสารกึ่งตัวนํา
- ไดโอด
- หลอด LED
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรเรียงกระแสไดโอด
-ตอวงจรขับหลอดไฟ LED

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร
บอรดทดลอง/ฝก
ปฏิบัติการตอ
-วงจรเรียงกระแส
ไดโอด
-วงจรขับหลอดไฟ
LED

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

5 ภาคทฤษฎี
(CLO1,CLO2,CLO4)
- ทรานซิสเตอร
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรขับใชทรานซิสเตอร
NPN
-ตอวงจรขับใชทรานซิสเตอร
PNP

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

- ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร
บอรดทดลอง/ฝก
ปฏิบัติการตอ
วงจรขับทรานซิสเตอร
NPN และ PNP

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา
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6 ภาคทฤษฎี
(CLO1,CLO2,CLO4)
- วงจรตรรกะ AND OR NOT
NOR

NAND EX-OR และไอซี
ดิจิตอล
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรดิจิตอล AND OR
NOT
NOR NAND EX-OR

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

- ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร
บอรดทดลอง/ฝก
ปฏิบัติการตอ
วงจรดิจิตอล AND
OR NOT NAND NOR
EX-OR

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

7 ภาคทฤษฎี
(CLO1,CLO2,CLO4)
- สมการบูลีนและวงจร
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรดิจิตอล จากสมการ
บูลีน

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

- ใบงาน/ฝกปฏิบัติการ
ตอ
วงจรดิจิตอล จาก
สมการบูลีน

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

8 ภาคทฤษฎี
(CLO2,CLO3,CLO5)
- การลดรูปสมการบูลีน
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรดิจิตอล จากสมการ
บูลีนท่ีลดรูปแลว

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

- ใบงาน ออสซิลโลสโคป
หรือ โลจิกอนาไลเซอร
บอรดทดลอง/ฝก
ปฏิบัติการตอวงจร
ดิจิตอล จากสมการ
บูลีนท่ีลดรูปแลว

อ.กฤษณ
ทองขุนดํา

9 สอบกลางภาค
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10 ภาคทฤษฎี
(CLO2,CLO3,CLO5)
- การบวกลบเลขฐานสอง
และวงจรบวกลบเลขขนาด
1 บิต
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรดิจิตอล บวกเลข
ขนาด 1บิต

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ
โลจิกอนาไลเซอร บอรด
ทดลอง/ฝกปฏิบัติการตอ
ดิจิตอล บวกเลข 1 บิต

อ.กฤษ
ณ ทอง
ขุนดํา

11 ภาคทฤษฎี
(CLO2,CLO3,CLO4)
- ฟลิบฟลอบและวงจร
ตรรกะ
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรดิจิตอล RS,JK ฟลิ
ปฟลอบ

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

-ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ
โลจิกอนาไลเซอร บอรด
ทดลอง/ฝกปฏิบัติการตอ
ดิจิตอล RS JK FLIPFLOP

อ.กฤษ
ณ ทอง
ขุนดํา

12 ภาคทฤษฎี
(CLO2,CLO3,CLO4)
- ไอซีดิจิตอลฟลิบฟลอบ
สําเร็จรูป RS JK D และ T ฟลิ
ปฟลอบ
ภาคปฎิบัติ

-ตอวงจรดิจิตอล ฟลิปฟลอบ
RS JK D

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

-ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ
โลจิกอนาไลเซอร บอรด
ทดลอง/ฝกปฏิบัติการตอ
ดิจิตอล RS JK FLIPFLOP

อ.กฤษ
ณ ทอง
ขุนดํา

13 ภาคทฤษฎี
(CLO2,CLO3,CLO4)
-สัญญาณนาฬิการCLOCK
และวงจรนับ
ภาคปฎิบัติ

- ตอวงจรนับแบบดิจิตอล

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

-ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ
โลจิกอนาไลเซอร บอรด
ทดลอง/ฝกปฏิบัติการตอ
วงจรนับ

อ.กฤษ
ณ ทอง
ขุนดํา
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14 ภาคทฤษฎี
(CLO2,CLO3,CLO5)
-สัญญาณนาฬิการCLOCK
และหนวยความจํา ชิฟรีจิ
สเตอร
ภาคปฎิบัติ

- ตอวงจรหนวยความจํา

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

-ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ
โลจิกอนาไลเซอร บอรด
ทดลอง/ฝกปฏิบัติการตอ
หนวยความจํา

อ.กฤษ
ณ ทอง
ขุนดํา

15 ภาคทฤษฎี
(CLO2,CLO3,CLO5)
-วงจรถอดรหัส (DECODER)
ภาคปฎิบัติ

- ตอวงจรดิจิตอล ถอดรหัส

2 2 - บรรยาย/ซักถาม

- -ใบงาน ออสซิลโลสโคปหรือ
โลจิกอนาไลเซอร บอรด
ทดลอง/ฝกปฏิบัติการตอ
ถอดรหัส

อ.กฤษ
ณ ทอง
ขุนดํา

16 สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับ ผลการเรียนรู (มคอ.) ผลการ
เรียนรู CLO

วิธีการประเมิน สัปดาท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การ

ประเมินผล
1 1.2,2.1,2.2,2.,3.1,3.3,3.4 1,2,3,4,5,6 การสอบกลาง

ภาค
ตามปฎิทิน

มหาวิทยาลัย
30%

2 2.1,2.2,2.,3.1,3.3,3.4 1,2,3,4,5,6 การสอบปลาย
ภาค

ตามปฎิทิน
มหาวิทยาลัย

40%

3 1.2,3.1,3.3,3.4 1,2,3,4,5,6 การเขาชั้น
เรียน

พฤติกรรม
ระหวางเรียน

ตลอดภาค
เรียน

15%

4 1.2,2.1,2.2,2.,3.1,3.3,3.4 10 นําเสนอ
โครงงาน

สัปดาหสุดทาย 15%

นิสิตปฏิบัติตามขอกําหนดอ่ืน ๆ ของการเรียนการสอน (รายละเอียดแนบ)
เกณฑการประเมินผลการเรียน

80 – 100 ไดเกรด A
74 – 79.99 ไดเกรด B+ 68 – 73.99 ไดเกรด B
61 – 67.99 ไดเกรด C+ 53 – 60.99 ไดเกรด C
47 – 52.99 ไดเกรด D+ 41 – 46.99 ไดเกรด D

0 – 40.99 ไดเกรด E
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบวงจรดิจิตอลเชิงเลข อ.กฤษณ ทองขุนดํา

1. 1.2 เว็บไซตท่ีเก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ประเมินจากการประเมินตนเองของนิสิต

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินจากระบบท่ีพัฒนาโดยนิสิต
2.2 ประเมินจากการประเมินการสอนของนิสิต

3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป โดยนําผลการประเมินการสอนมาใชรวมดวย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีกําหนดในหมวดท่ี 4

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําเสนอในท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงแผนการสอนและประสิทธิผลของการสอน

กฤษณ   ทองขุนดํา
ผูรับผิดชอบรายวิชา
( 15 พฤษภาคม 2564 )


