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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 
6562212  ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล 1 (Digital Circuits Design Laboratory)   

1.2 จ านวนหน่วยกิต 
1 (0-3-0)   

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน / วิชาเอก –รายวิชาบังคับ 
 ประเภทของรายวิชา   

(   ) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 (   ) บังคับ (   ) เลือก   
 กลุ่มวิชา   
 (   ) ภาษาและการสื่อสาร (   ) มนุษยศาสตร์   
 (   ) สังคมศาสตร์ (   ) วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

() หมวดวิชาเฉพาะ   
 กลุ่มวิชา   
 (   ) แกน (   ) บังคับ (   ) เลือก 
 ( ) เฉพาะด้าน ( ) บังคับ (   ) เลือก 
 (   ) พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ (   ) บังคับ (   ) เลือก 
 (   ) เอก (   ) บังคับ (   ) เลือก 
 (   ) โท (   ) บังคับ (   ) เลือก 
  (   ) หมวดวิชาเลือกเสรี     

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์วีระศักดิ์  ชื่นตา                      ประธานหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ  กาญจนสินธุ      อาจารย์ผู้สอน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ชั้นปีที่ 2  

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
          6562211   การออกแบบวงจรดิจิทัล      
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1.8 สถานที่เรียน 
อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ 6 มกราคม  พ.ศ. 2558 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาปฏิบัติการเสริมความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีระบบจ านวน เลขรหัส ลอจิกเกต  ฟลิบ
ฟลอบ การลดรูปสมการด้วยละพีชคณิตบลูลีนและแผนภาพคาร์นอจห์ การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน 
และแบบซีเควนเชียล  เทคนิคและวิธีการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถโปรแกรมได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ิมสาระที่ช่วยปรับความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนให้ทัดเทียมกันก่อนเรียน  และปรับปรุงรูปแบบการสอน 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นกลุ่มตามสาระความรู้ เน้นสร้างบรรยากาศช่วยเหลือกันในการเรียนรู้   

          โดยยังคงมีเนื้อหาทั้งหมดครอบคลุมค าอธิบายรายวิชา  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา   
          6562212     ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล              1 (0-3-0) 
                   Digital Circuits Design Laboratory 

ปฏิบัติการเสริมความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีระบบจ านวน เลขรหัส ลอจิกเกต ฟลิบฟลอบ การลดรูปสมการ 
ด้วยพีชคณิตบลูลีนและแผนภาพคาร์นอจห์ การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน และแบบซีเควนเชียล    
เทคนิคและวิธีการออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถโปรแกรมได้  

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ช่ัวโมง 0 ช่ัวโมง 90 ช่ัวโมง 

ใช้ใบความรู้ และแบบฝึก
ปฏิบัติการประกอบการเรยีนการ
สอนช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจตรงกับ
จุดมุ่งหมายรายชั่วโมง 

เรียนคู่กับวิชา 6562211 การออกแบบ
วงจรดิจิทัล  เพื่อฝึกปฏิบัติทดลองให้
สอดคล้องกับทฤษฏี  

ให้นักศึกษาท างานหรือการบ้านท่ี
มอบหมายเพื่อจดัท าส่งผูส้อนเป็น
คะแนนความสนใจในรูปแฟ้ม
สะสมงาน  

 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
- ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นข่าวสารหรือข้อสงสัยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  K_thira@yahoo.com หรือ ที ่Facebook ของหมู่เรียน 56/39 และ 56/40 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

  การกระจายความรับผิดชอบ  มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชา 6562212 
ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล  
4.1 คุณธรรม จริยธรรม 4.2 ความรู้ 4.3 ทักษะทางปัญญา 4.4 ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
                          

 
 ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
4.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
4.1.2 มีวินัย ตรงเวลา และรับผิดชอบตอ่ 
ตนเองและสังคม  
สอดคล้องกับคุณธรรม 12 ประการ ข้อ 2 คือ
ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน/ และขอ้ 8 คือ มี
ระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกัการ
เคารพผู้ใหญ่/ 

1) บรรยายพรอมยกตวัอย่างผลดีของการ
ตรงต่อเวลา ผลดีของความซ่ือสัตย์ต่อ
หน้าที่โดยก าหนดคะแนนมาเรียนเต็ม 

     ให้ 15 คะแนน แต่คะแนนหักลดลงได้ 
     กรณีมาสาย หัก 1 คะแนน       
     กรณีไม่มา  หัก 2 คะแนน  

2) 2)   ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดประกอบใน
ขณะที่ท าการสอน เพื่อติดตามเน้ือหาที่
เรียน 

 

1) การตรงต่อเวลา ประเมินผลจากวธิีสังเกต
พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา และ
พิจารณาจากการส่งรายงาน หรอืการบา้น 
หรืองานมอบ หมายทีก่ าหนดเวลาส่งงาน 

2) ความซ่ือสัตย์ ประเมินผลจากการการ
สังเกตพฤติกรรมในขณะท าแบบทดสอบ 
งานที่มอบหมาย 

3) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สังเกตจาก
รูปเล่มแฟ้มสะสมงานที่ให้นักศึกษารวบรวม
ใบความรู้และใบงานและเอกสารค้นคว้า
อื่นๆ จัดท าเป็นแฟ้มสะสมงานเพื่อเป็น
คะแนนความสนใจ  

 
4.2  ความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
4.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ 
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา 
1) นักศึกษาได้เรียนรูเ้กี่ยวกับทฤษฎีระบบ
จ านวน เลขรหัส ลอจกิเกต ฟลิบฟลอบ การ
ลดรูปสมการด้วยละพีชคณิตบลูลีนและ
แผนภาพคาร์นอจห ์ 
2) นักศึกษาต้องสามารถจ าลองใช้งานการ
ออกแบบวงจรคอมบิเนชัน และแบบซีเควน
เชียล  เทคนิคและวิธกีารออกแบบวงจรที่ใช้
อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้บนซอฟตแ์วร์  
3) นักศึกษาต้องสามารถอธิบายที่มาของวงจร
คอมบิเนชัน และวงจรซีเควนเชียลรวมถงึ 
ขั้นตอนวิธกีารออกแบบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ที่
สามารถโปรแกรมได้  
สอดคล้องกับคุณธรรม 12 ประการ ข้อ 4 คือ
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม/ 

1) บรรยายโดยอาศัยหนังสือและน าเสนอ 
สาระที่สอนโดย MS powerpoint รวมถึงมี        
ใบความรู้และแบบฝึกหัดประกอบการเรียน 
เพื่อให้เกิดความคงทน เสริมกับวิชาปฏบิัติการ 
ที่จัดให้มีการจ าลองวงจรเสมือนบนฮารด์แวร์ 
เสมือน เพื่อทดสอบการท างานของฮารด์แวร์  

1) 2) เปิดโอกาสให้ซักถามและปฏิบัติทดลอง ให้ 
2) โจทย์การบ้านที่มีตวัอยา่งน าและสรุปหลักการ 
3) เกี่ยวกบัการด าเนินการเชิงตรรกศาสตร์  
4) 3) ให้ศึกษาบทความที่ให้ความรู้เกีย่วกบัระบบ 
5) เลขฐาน ตัวด าเนินการเชิงตรรก ได้แก่  AND/  
6) OR/ XOR/ NOT/ 

1) ทดสอบย่อยหลังจากศึกษาในชั้นเรียน 
และทดสอบซ้ าอีกสองสัปดาห์ถัดไป ท าเช่นนี้
เรื่อยไป นอกจากนี้น าเนื้อหาส่วนที่สอบไป
แล้วมาสอบทวนซ้ าในครั้งต่อไป เพื่อทดสอบ
ความคงทน 
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4.3  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) 4.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และ 
2) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

1)  ทักษะการแปลงจ านวนตัวเลขในระบบเลข 
3) ฐานที่ต่างฐาน ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ISIS  
4) Professional Proteus 7.0  จ าลองการ 
5) ท างานของวงจรผสมและวงจรนับเชิงล าดับ 

2) ทักษะการประกอบวงจรดิจิทัลบน  
bread board และทักษะสังเกตอื่นๆดา้น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และดจิิทัล  
สอดคล้องกับคุณธรรม 12 ประการ ข้อ 4 คือ
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม/ 

แนะน าทักษะและวิธีใช้งาน รวมถึงขั้นตอนวิธี 
โดยแสดงรายละเอียดในใบความรู้ ประกอบ
ตัวอย่างเพื่อให้มีทักษะสังเกต โดยเสริมให้มี
ความเข้าใจโดยการท าซ้ าๆ ในคาบเรียน
ปฏิบัติการ  
 

ประเมินจากความถูกต้องและความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานทดลอง และการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจแก่เพื่อนในกลุ่มของตนเอง
และกลุ่มอื่นๆ 
  

 
4.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
สอดคล้องกับคุณธรรม 12 ประการ ข้อ 7 คือ
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย/ และข้อ 
12 คือค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง/ 

ก าหนดใหน้ักศึกษามีเวลา 5-10 นาทีในการ
วิเคราะห์ปัญหา อภิปรายเป็นกลุ่มเล็กๆ 
หลังจากนั้นมีการน าเสนอเนื้อหาที่มีตวัอย่าง
ประกอบประมาณ 10-20 นาทีของครูผู้สอน 

ประเมินจากการสังเกตและซักถาม ในขั้นตอน
การน าเสนอของแต่ละกลุ่มย่อย 

 
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
4.5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจบุันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการต่อ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์  
1) มีทักษะสังเกตในการหาจดุบกพร่องในการ
ต่อวงจรดิจิทัล 
2) มีทักษะการค้นหารูปแบบ หรอืตัวอยา่งของ
วงจร โดยใช้ค าส าคัญค้นหาจาก Google 
search 
สอดคล้องกับคุณธรรม 12 ประการ ข้อ 9 คือ
มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า/ 

รายวิชาการออกแบบวงจรดิจิทัลนี ้ผู้สอนมี
เอกสารแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในแต่ละ
เนือ้หา ชว่ยลดเวลาในการวาด/เขียนวงจร 
หรือวาดตารางคาร์นอจ์ ส่งผลให้การ
ด าเนินการสอนในแต่ละเนื้อหา ท าได้เร็วขึ้น 
สามารถทวนซ้ าในเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได้  

ตรวจผลงาน โดยดูร่องรอยจากขั้นตอนการท า
แบบฝึกหัด 
 การค้นคว้าขอ้มูลค าส าคัญจาก Google 
search การจัดท ารายงานฉบับย่อจาก
บทความ การส่งงานทาง e-mail ที่
ก าหนดเวลาส่ง การให้ขอ้สังเกตเพื่อปรับปรุง
ผลงาน 

 
ค่านิยม 12 ประการ   

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน   8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
3. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์   9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝา่ยต่ า 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

   

                
 
 



 

  

7 มคอ.3  6562212 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัล  (Digital Circuits Design Laboratory)   

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อเนื้อหา จ านวนชัว่โมง ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
         TQF 

ค่านิยม12 ประการ 

1-4 --ทฤษฎีระบบจ านวน  
-เลขรหัส  
-ลอจิกเกต 

12 4.1.2  ( ) 
4.2.1  ( ) 
4.3.3  ( ) 
4.4.4  (    ) 
4.5.1  (    ) 

  1(   )   2( )   3(   ) 
  4( )   5(   )   6(   )   
  7(   )   8( )  9(   )    
 10(   ) 11(   ) 12(   )   
 

5-8 -การลดรูปสมการด้วยพีชคณิตบลูลีน 
-แผนภาพคาร์นอจห ์

12 4.1.2  (  ) 
4.2.1  ( ) 
4.3.3  (    ) 
4.4.4  (    ) 
4.5.1  (    ) 

  1(   )   2( )   3(   ) 
  4( )   5(   )   6(   )   
  7(   )   8( )   9(   ) 
 10(   ) 11(   ) 12(   )   
 

9-13 -ฟลิบฟลอบ  
-การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน 
-การออกแบบวงจรซีเควนเชียล   

12 4.1.2  ( ) 
4.2.1  ( ) 
4.3.3  ( ) 
4.4.4  (    ) 
4.5.1  (    ) 

  1(   )   2( )   3(   ) 
  4( )   5(   )   6(   )   
  7(   )   8( )   9(   )    
 10(   ) 11(   ) 12(   )   
 

14-15 -เทคนิคและวิธีการออกแบบวงจรที่ใช้อปุกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้  
 

9 4.1.2  (  ) 
4.2.1  ( ) 
4.3.3  (    ) 
4.4.4  (    ) 
4.5.1  (    ) 

  1(   )   2(  )   3(   ) 
  4( )   5(   )   6(   )   
  7(   )   8( )   9(   ) 
 10(   ) 11(   ) 12(   )   
 

 
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมิน(100%) 
4.1.1 มีวินัย ตรงเวลา และ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1) อาศัยการวิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบทดสอบ 
และการมาเรียนตรงเวลาอย่าสม่ าเสมอ  
(เวลาเรียน มา/ สาย/ขาด) 

ทุกสัปดาห ์ 20 % 

4.2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 

1) อาศัยการวิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบทดสอบ 
(ขั้นพื้นฐาน/ ขั้นมาตรฐาน/ ขั้นประยุกต์) 
2) อาศัยการตรวจผลงานที่มอบให้ตามเวลา 

ทุกๆ 2-3 สัปดาห ์ 20 % 

6) 4.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
     วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา 

และความต้องการ 

1) 1) อาศัยการสังเกตการณ์ท างานที่มอบหมาย 
2) อาศัยการวิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบทดสอบ 

ทุกๆ 2-3 สัปดาห ์ 20 % 

4.4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

1) อาศัยการวิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบทดสอบ
(ขั้นพื้นฐาน/ ขั้นมาตรฐาน/ ขั้นประยุกต์) 
2) อาศัยการตรวจผลงานที่มอบให้ตามเวลา 

ทุกๆ 4-5 สัปดาห์ 20 % 

4.5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น
ที่มีอยู่ในปัจจบุันต่อการท างานที่เกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์  

2) 1) อาศัยการสังเกตการท างานกลุ่ม 
2) อาศัยการวิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบทดสอบ
(ขั้นพื้นฐาน/ ขั้นมาตรฐาน/ ขั้นประยุกต์) 

ทุกๆ 4-5 สัปดาห์ 20 % 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

6.1 ต าราและเอกสารหลัก 
6.1.1 วงจรดิจิตอล โดยนภัทร  วัจนเทพินทร์   ISBN : 974-8321-19-3   

        6.1.2  วงจรดิจิตอล(ภาคปฏิบัติ)  โดยนภัทร  วัจนเทพินทร์    ISBN : 974-8515-17-6 
        6.1.3  Digital Learning-By-Doing  โดยทีมงานสมร์ทเลิร์นนิ่ง  ISBN : 978-616-7241-36-4 
        6.1.4  Digital Computer Electronics โดย Albert Paul Malvino & Jerald A. Brown    
                 ISBN : 0-02-800594-5 
6.2 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
        6.2.1  เว็ปไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  
        6.2.2  ค้นหาได้จาก Key word in Google search :   
                Number system, logic operations, combination circuit, sequential circuit, CPLD  
               

หมวดที ่7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
7.1.1 ประเมินจากสถิติที่ได้จากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
7.1.2 ประเมินจากข้อเสนอแนะในแบบประเมินและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาถึงผู้สอน 
7.1.3 ประเมินจากพัฒนาการของการสอบทวนซ้ าหลายครั้ง เพ่ือดูร่องรอยของความคงทน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
7.2.1 ประเมินจากสถิติที่ได้จากรายงานผลการเรียนของผู้สอนประจ าวิชา 

          7.2.2 ประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เรียนกับผู้สอนประจ าวิชา 
7.3 การปรับปรุงการสอน 

7.3.1 การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน กับคณาจารย์ในสาขาวิชา 
7.3.2 การแก้ไขปรับปรุง หลังจากตรวจสอบพบความผิดพลาดจากแบบฝึกหัดที่ใช้ในการเรียน  

7.4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
7.4.1 การทวนสอบในระดับหลักสูตรยึดหลักการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบ 
        มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
7.5.1 วางแผนและด าเนินการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  บันทึกข้อสังเกตหลังการสอน ค านึงถึง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา การจัดล าดับ(prerequisite)  ปรับปรุงรูปแบบการสอน และแบบฝึกหัดที่ใช้ 
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หมวดที ่8  อื่นๆ 
 

8.1 การบูรณาการกระบวนการวิจัย หรือสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- ในสองสัปดาห์สุดท้าย เปิดโอกาสให้นักศึกษาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน าความรู้จาก

วิชาปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัลไปใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการเรียนวิชาไมโครโพรเซสเซอร์ วิชาการ
ออกแบบบระบบดิจิทัลแนวใหม่  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทดลอง ที่แปลกแยก
จากการศึกษาเชิงทฤษฎี การปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลตระกูล TTL และ CMOS ซึ่งใช้ไฟเลี้ยงทีต่่างกัน
การใช้ไฟเลี้ยงร่วม (common Anode) การใช้กราวด์ร่วม (common Cathode) การต่อสาย common ของ
อุปกรณ์ส่วนแสดงผลเจ็ดส่วน ความยากง่ายในการต่อวงจรที่ลดรูปแล้วกับวงจรที่ยังไม่ลด และปฏิบัติการต่อ
วงจรดิจิทัลโดยวิธีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การวิเคราะห์ผลการทดลอง รวมถึงการสรุปผล 

- ประเมินจากข้อเสนอแนะในแบบประเมินและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาถึงผู้สอน 

 


