มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา

ELCI2203

ชื่อวิชา ปฏิบัตดิ ิจิทัลอิเล็กทรอนิกส

รายวิชานี่เปนสวนหนึง่ ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอตุ สาหกรรม
หลักสูตรใหม / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะ วิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รหัสและชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
สถานที่เรียน
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2
2
3
3

4
4
5
6
7
8

9
9 - 13
14

สารบัญ
หมวด

หนา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

15

1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

15
15
15

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธการประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

15
15
15
15
15
15

1

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร / วิทยาศาสตรประยุกต
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
ELCI2203 ปฏิบัติดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส
(Digital Electronic Laboratory)

2. จํานวนหนวยกิต
1(0-3-0)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยภัทราวุธ บุญประคอง

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 2 กลุม 121 ปการศึกษา 2560

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
- ไมมี -

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ELCI2202

8. สถานที่เรียน
หอง ก6/4 ชั้น 6 อาคารอนุสรณ 10 ป เกษตร จันทรเกษม

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 9 มีนาคม 2554
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อใหนสิ ิตนักศึกษาไดเขาใจในสัญลักษณและการใชงานของเกทแตละชนิดได
เพื่อใหนสิ ิตนักศึกษาไดมีทกั ษะในการตอวงจรดิจิทลั พื้นฐานไดตามทฤษฏี
เพื่อใหเขาใจการทํางานของวงจรตางๆไดมากขึ้นดวยการปฏิบัติการทดลอง
เพื่อใหนสิ ิตนักศึกษาสามารถออกแบบวงจรดิจทิ ัลในการประยุกตใชงานอิเล็กทรอนิกสได
เพื่อใหสามารถเลือกใชงานอุปกรณดจิ ิทลั ไดอยางถูกชนิดและประเภทไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาที่เกี่ยวของไดอยางสอดคลองกัน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให ส อดคล อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับ บัญ ฑิตศึก ษา พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนรายวิชาดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส โดยมีการ
ตอวงจรเกทพื้น ฐาน วงจรบวกและลบ วงจรเขารหัส และถอดรหัส วงจรมัล ติ เ พล็ก เซอรและดี
มัลติเพล็กเซอร วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล และวงจรเก็บขอมูลความจํา

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

0

3

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน
64
16
(4 ชั่วโมง x 16 สัปดาห) (2 ชั่วโมง x 8 สัปดาห)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
1. ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ

2. มีวินัยมีความตรงตอเวลา

3. พัฒนาตนเอง

4. บุคลิกภาพ

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การตรวจเครื่องแตงกายของ
นักศึกษาทุกครั้ง
2. มีการจดบันทึกขอมูลเวลาเขา
เรียนทุกครั้ง
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา
4. การใหแบบฝกหัด
5. การใหคําปรึกษา
6. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. เปนแบบอยางที่ดีใหนักศึกษา
เห็น

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในชั้นเรียน
2. การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจใบงาน
1. การตรวจสอบรายชื่อ กอนและ
หลังเรียน
2. การทดสอบความรูก อนเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจใบงาน

1. การทดสอบความรูก อนเรียน
2. การทดสอบความรูห ลังเรียน
3. การตอบคําถามในชั้นเรียน
4. การออกมารวมทําโจทย
ตัวอยางหนาชั้นเรียน
5. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
6. ตรวจใบงาน
1. พฤติกรรมการถามตอบ
2. พฤติกรรมการแสดงตัวขณะ
ออกมารวมทําโจทยตัวอยางหนา
ชั้นเรียน
3. แสดงสาธิตใหกลุมอื่น ๆ ดู
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1. คุณธรรม จริยธรรม (ตอ)
คุณธรรม จริยธรรม
5. ความรักและศรัทธา

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การใหศึกษาลวงหนาและ
การคนควา
4. การถามตอบ
5. การใหแบบฝกหัด
6. ทดลองปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. ความรวมมือความพยายามและ
ผลการทดสอบความรูกอนเรียน
และหลังเรียน
2. ความรวมมือความพยายาม
ตอบคําถามในชั้นเรียนและการ
ออกมารวมทําโจทยตัวอยางหนา
ชั้นเรียน
3. ความครบถวนและความถูกตอง
ของแบบฝกหัดทีส่ ง
4. สังเกตพฤติกรรมตรวจการ
ทดลอง

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด
4. ทดลองปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
3. ตรวจผลการทดลอง

2. ความรู
ความรู
1. ความรูในหลักการ

2. ความเขาใจในวิธีการ

3. การนําไปใชแกปญหาโจทย

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจผลการทดลอง
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การแกไขปญหาโจทยหนาชั้น
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2. ความรู (ตอ)
ความรู
4. การวิเคราะหปญหาโจทย

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
ปญหาโจทยตัวอยางในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
4. ตรวจผลการทดลอง

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียน
3. การออกแบบวงจรดิจิทัล
4. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
5. ตรวจผลการทดลอง
1. การออกแบบวงจรดิจิทัล
2. การแกปญหาโจทย
3. การพัฒนาความคิดและการ
แกไขวงจรดิจทิ ัลได
4. การใชเครื่องมืออยางมีความ
ชํานาญ
1. การวิเคราะหและหาวิธีการที่
เหมาะสมในการแกไขปญหา
2. การตรวจแบบฝกหัดและการ
คนควาที่มอบหมาย

3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญา
1. ความสามารถอธิบายหลักการ
ทางดานสัญลักษณของดิจิทลั มี
ความเขาใจในการทํางานของ
อุปกรณไอซีเบอรตาง ๆ ของแตละ
ชนิดได

2. ทักษะทางความคิดวิเคราะหและ 1. การอธิบาย
ออกแบบวงจรดิจิทลั ได
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
5. ทดลองปฏิบัติ
3. ทักษะความสามารถแกไขปญหา

1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การศึกษาคนควาหาขอมูล
4. ทดลองปฏิบัติ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มนุษยสัมพันธ

2. การติดตอสื่อสาร

3. การทํางานเปนกลุม

วิธีการสอน
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. ปฏิบัติการ LAB รวมกับเปน
กลุม
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
1. การอธิบาย
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
5. ปฏิบัติการ LAB รวมกับเปน
กลุม

วิธีการประเมินผล
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนแตละ
กลุมยอย
4. สังเกตการปฏิบัติในการ LAB
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนแตละ
กลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมาแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนแตละ
กลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
5. การวางแผนการปฏิบัติและการ
สังเกตในการทดลอง LAB
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถการวิเคราะหสมการและ 1. การอธิบาย
ปญหา
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัด
2. สามารถใชทกั ษะในการฟง การ 1. การอธิบาย
พูด การอาน การเขียน เพื่อการสื่อ 2. การอภิปราย
ความหมายไดอยางถูกตอง
3. การถามตอบ
4. การแกปญหาแบบแบงกลุม
ยอย
5. การใหแบบฝกหัดแบบ
แบงกลุมยอย
6. การคนควาแบบแบงกลุมยอย
3. สามารถเลือกใชนวัตกรรมเพื่อให 1. การอธิบาย
เกิดการเรียนรูที่ดี
2. การอภิปราย
3. การถามตอบ
4. การใหแบบฝกหัดผาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. การคนควาจากเว็บไซด

4. สามารถแสวงหาแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน

1. การอธิบาย
2. การถามตอบ
3. การใหแบบฝกหัด

วิธีการประเมินผล

1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การออกมาแสดงการวิเคราะห
ปญหาโจทยตัวอยางในขณะเรียน
3. การตรวจแบบฝกหัดที่สง
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การรวมทําโจทยตัวอยาง
ในขณะเรียนแตละละกลุมยอย
3. การออกมแสดงการแกปญหา
โจทยตัวอยางหนาชั้นเรียนของแต
ละกลุมยอย
4. การตรวจแบบฝกหัด และ
งานคนควาที่สงของแตละกลุมยอย
1. การตอบคําถามปญหาผานสือ่
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังเชน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสและเว็บ
บอรด
2. การแสดงการวิเคราะห
วิเคราะหปญหาโจทยผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังเชน
Power Point และเว็บบอรด
3. การตรวจแบบฝกหัดและ
งานคนควาผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
1. การตอบคําถามในขณะเรียน
2. การวิเคราะหปญหาโจทย
3. การตรวจแบบฝกหัด
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
4

1

ปฏิบัตบิ ทนํา
การเรียนรูส ัญลักษณของ
เกทพื้นฐานและการ
ออกแบบและการใชงาน
อุปกรณในการทดลอง

2

ปฏิบัติบทที่ 1
การทดลองตอวงจรเกท
พื้นฐาน OR, AND, Invert,
NOR, NAND, EX-OR และ
EX-NOR และอุปกรณไอซี
ดิจิทัล

4

3

ปฏิบัตบิ ทที่ 2
การออกแบบเกตพื้นฐาน
เพื่อสรางวงจรบวกและลบ
ทางดิจิทลั

4

4

ปฏิบัตบิ ทที่ 2
การตอวงจรบวกและลบ
ดวยไอซีประยุกตและการ
จําลองการทํางานดวย
คอมพิวเตอร

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอม
อุปกรณ
กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอม
อุปกรณ
กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอม
อุปกรณ
กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอม
อุปกรณ

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่
5

6

7

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
การสอน
ปฏิบัตบิ ทที่ 3
4 กิจกรรม
การตอวงจรเขารหัสและ
1. ปฏิบัติการทดลอง
ถอดรหัส และการจําลอง
2. การถามตอบ
การทํางานดวย
สื่อ
คอมพิวเตอร
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
ปฏิบัตบิ ทที่ 4
4 กิจกรรม
การตอวงจรมัลติเพล็กเซอร
1. ปฏิบัติการทดลอง
และดีมลั ติเพล็กเซอรและ
2. การถามตอบ
การจําลองการทํางานดวย
สื่อ
คอมพิวเตอร
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
สอบกลางภาค
2 กิจกรรม สอบปฏิบัติ
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ปฏิบัตบิ ทที่ 5
การตอวงจรฟลิปฟลอป
ดวยเกตพื้นฐานและการ
จําลองการทํางานดวย
คอมพิวเตอร

4

9

ปฏิบัตบิ ทที่ 6
การตอวงจรนับดวยการ
จําลองการทํางานดวย
คอมพิวเตอร

4

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
กิจกรรม
อาจารย ภัทราวุธ
1. ปฏิบัติการทดลอง
บุญประคอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาหที่

หัวขอ / รายละเอียด

10

ปฏิบัตบิ ทที่ 7
การตอวงจรนับและ
แสดงผล(ตอ)

11

ปฏิบัตบิ ทที่ 8
วงจรเลื่อนขอมูล

12

ปฏิบัตบิ ทที่ 8
วงจรเลื่อนขอมูลและการ
จําลองการทํางานดวย
คอมพิวเตอร

13

ปฏิบัตบิ ทที่ 9
การตอวงจรเก็บขอมูล
ความจํา

14

ปฏิบัตบิ ทที่ 9
การตอวงจรเก็บขอมูล
ความจําและการจําลอง
ดวยคอมพิวเตอร

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
ชั่วโมง
การสอน
4 กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
4 กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
4 กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
4 กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
4 กิจกรรม
1. ปฏิบัติการทดลอง
2. การถามตอบ
สื่อ

ผูสอน
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
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15
16

ทบทวนเนื้อหาและสรุป
เนื้อหากอนสอบ
สอบปลายภาค

4
2

1. เอกสารประกอบการสอน
2. บอรดทดลองพรอมอุปกรณ
กิจกรรม การเตรียมความ
พรอมกอนสอบ
กิจกรรม สอบปฏิบัติ

อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง
อาจารย ภัทราวุธ
บุญประคอง

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

1

1. ความรูในหลักการ

1-15

2

2. ความเขาใจในวิธีการ

3

3. การนําไปใชแกปญหา
โจทย

4

4. การวิเคราะหปญหา
โจทย

1. การตอบ
คําถาม
2. การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ
แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ
1. การตอบ
คําถาม
2. . การตรวจ

สัดสวนของ
การประเมินผล
1. 10%
2. 30%
3. 60%

1-15

1. 10%
2. 30%
3. 60%

1-15

1. 10%
2. 30%
3. 60%

1-15

1. 10%
2. 30%
3. 60%
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แบบฝกหัดและ
งานที่สง
3. การสอบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1. ธีรวัฒน ประกอบผล, ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส แมคกรอ-ฮิล อินเตอรเนชันแนล เอ็นเตอร
ไพรส, อิงค กรุงเทพ; /2540.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1. น.ต. ธวัชชัย เลือนฉวี, ดิจิตอลเทคนิค 1. หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ. กรุงเทพฯ. 2532
2.2. ประทีป บัญญัตินพรัตน, ทฤษฎีและการใชงานวงจรดิจติ อล เลม 1-2; สจล: 2532.
2.3. มงคล ทองสงคราม, ดิจิตอลเบื้องตน. หางหุนสวนจํากัด วี.เจ. พริ้นติ้ง กรุงเทพ; 2540
2.4. ธานินทร ถาวรศาสนวงศ, การออกแบบวงจรดวยไอซี TTL หางหุนสวนจํากัด
สํานักพิมพฟสกิ ตเซ็นเตอร. กรุงเทพ; 2540

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.asic-world.com/digital/tutorial.html
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
วิธีการใหนักศึกษาสํารวจตังเองโดยเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียน กับ
ผลทดสอบ ความรูกอนเรียน และผลการทําแบบฝกหัด
2. กลยุทธการประเมินการสอน
วิธีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
การทดสอบกอนและหลังเรียน การสังเกต และการสอบถาม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทดสอบความรูเดิมกอนเรียนในหัวขอตอไป
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
วิธีการกําหนดเกณฑผานแตละวัตถุประสงค

