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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
คณะ / ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัตมีิเดีย 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

NC256  ปฏิบตัิการตรรกศาสตร์ดจิิทลั 
Digital Logics Laboratory 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
1 หน่วยกิต (0-2-1) 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัตมีิเดีย   

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์เดวิช บรรเทา 
อาจาร์อฏัฐ์วฒุิ ไหวพริบ 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 1 (หลกัสตูรเทียบโอน)  

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อนหรือเรียนพร้อมกัน (Pre-requisite/Co-requisites)  
NC255  ตรรกศาสตร์ดจิิทลั 
 Digital  Logics 

7. สถานท่ีเรียน 
ห้องปฏิบตักิารดจิิทลั สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมลัตมีิเดีย อาคาร 7 ชัน้ 3 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
1 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 นกัศกึษาเข้าใจพืน้ฐานของวงจรดจิิทลัและลอจิก 
1.2 นกัศกึษาออกแบบวงจรดจิิทลัได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้มีความความสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาแหง่ชาต ิและสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ี

ก าหนดไว้โดยทบวงมหาวิทยาลยัและสภาวิศวกร 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาก่อนหรือเรียนควบคูก่บัวิชา NC255  ตรรกศาสตร์ดจิิทลั  ปฏิบตักิารในเร่ืองท่ีสอดคล้องกบั
รายวิชา NC255  ตรรกศาสตร์ดจิิทลั 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

6 ชัว่โมง 
 

มีตามความต้องการของ
นกัศกึษาหรือความ

เหมาะสม 

24 ชัว่โมง 
 

12 ชัว่โมง 
 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุม่ตามความต้องการ 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม   

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1.1.1  ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซ่ีอสตัย์สจุริต 

1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง ความประพฤตท่ีิ
ดี และตวัอยา่งการจดัการปัญหาโดยมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวม 

1.2.2 เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นร่วมกนัระหวา่งการบรรยาย 
1.3 วิธีการประเมินผล 



1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และ รับผิดชอบตอ่งานเด่ียวและงานกลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย 
1.3.2 ยกกรณีตวัอยา่ง อภิปรายวิธีการแก้ปัญหา 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการทฤษฎีพืน้ฐานและเนือ้หาท่ีศกึษา 
2.1.2 สามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเตมิด้วยต้นเอง ได้อยา่งเหมาะสม 
2.1.3 สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้งานได้อยา่งเหมาะสม  

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 บรรยาย อภิปราย ค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิตามท่ีมอบหมาย  

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 ลงมือปฏิบตั ิท าการทดลองตอ่วงจร  
2.3.2 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ สรุปผลการทดลอง 
2.3.3 การค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิด้วยตนเอง หรือเป็นกลุม่ 

3. ทักษะทางปัญญา  
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถคดิวิเคราะห์ปัญหา ค้นข้อมลูจากส่ือตา่งๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ระบบและสร้างสรรค์ 

3.1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น ในการแก้ปัญหาตา่งๆ 
3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การมอบหมายให้นกัศกึษาท าการแก้ปัญหาตามโจทย์ท่ีก าหนด  
3.2.2 เขียนรายงานวิเคราะห์และสรุปผล 

3.3 วิธีการประมวลผล 
3.3.1 สอบปฏิบตั ิสอบปลายภาค โดยเน้นท่ี แนวคิด วิธีการการวิเคราะห์ การประยกุต์

วงจร  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 ทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
4.1.2 รู้จกับทบาทหน้าท่ีในการท างานกลุม่ มีความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง 
4.1.3 ความรับผิดชอบ การวางแผน ในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 การค้นคว้าหาค าตอบ และร่วมกนัอภิปราย 

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 พฤติกรรมการท างานเป็นทีมความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 



5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1 ทกัษะการคดิค านวณ เชิงตวัเลข  
5.1.2 ทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การอา่น การเขียน  
5.1.3 ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการสืบค้นข้อมลู 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การแสดงความคิดเห็น การมีสว่นร่วม และวิธีการอภิปราย 
5.3.2 การหาข้อมลู การส่ือสาร การน าเสนอ โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในงานท่ีมอบหมาย 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน/

ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 แนะน าเนือ้หาของการ
ทดลองทัง้หมด  
การแบง่คะแนน  

2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

2 Logic gate 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

3 3 – Stage  Logic 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

4 
 

การลดรูปพืชคณิตบลลีูนและ
วงจร 

2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

5 การลด K-map และวงจร 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

6 Adder  and  Subtractor 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

7 Multiplexer and 
DeMultiplexer 

2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

8 สอบกลางภาค    

9 Encoder, Decoder,  and  
Display 

2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

10 Flip  Flop 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

11 Asynchronous counter 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

12 Synchronous Counter 2 เอกสารประกอบการทดลอง อาจารย์เดวิช  บรรเทา 



13 ซอ่มแลป 2  อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

14, 15 สอบปฏิบตัิ 4  อาจารย์เดวิช  บรรเทา 

16 สอบปลายภาค    

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สปัดาห์ท่ี) 

สดัสว่นของการ
ประเมินผล 

 
1 
 
 

1.1., 2.1. 
 
 

• การเช็คช่ือเข้าห้องเรียนการตรง
ตอ่เวลาในการสง่งาน  

ตลอดภาคการศกึษา 5% 

2 
 
 

2.1., 4.1., 5.1. 
 
 

• รายงาน ตลอดภาคการศกึษา 40% 

3 
 

2.1., 3.1. 
 

• การสอบปฏิบตัิ 
 

สปัดาห์ท่ี 14, 15 
 

15% 

4 
 

2.1., 3.1. 
 

• การสอบปลายภาค สปัดาห์ท่ี 16 40% 

* ระบผุลการเรียนรู้หวัข้อยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารต าราหลัก 
เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบตัิการตรรกศาสตร์ดจิิทลั 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- ไมมี่ 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เวบ็ไซด์และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัรายวิชา 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 



1.1 การสนทนาระหวา่งผู้สอนและนกัศกึษา 
1.2 การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
1.3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.4 อาจารย์ผู้สอนได้จดัท าเป็นชอ่งทางการส่ือสารกบันกัศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยทุธ์ดงันี ้

2.1 ผลการสอบ 
2.2 ผลประเมินการสอน 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 3.1 น าผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงการสอน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 มีคณะกรรมการจากภายนอกตรวจสอบข้อสอบและผลสอบ 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 
 


