รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
6042305 การออกแบบระบบดิจิตอล (Digital System Designs)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3 – 0 – 6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรี สังข์งาม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 4 (2 - 4 ปี )
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co – requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้อง 42106 อาคาร 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
24 มิถุนายน 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบระบบดิจิตอล
1.2 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและจิตใจอย่างสมดุล นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในเนื้ อหา
การออกแบบระบบดิจิตอล (เก่ง) มีความประพฤติดี และมีความสุ ขในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นักศึกษาสามารถสร้างความรู ้ข้ ึนได้ดว้ ยตนเอง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ระบบตัวเลขและการคานวณในคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิ ตบูลลีนและตารางความจริ ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน่ ลอจิกประกอบด้วยวงจรสวิทชิ่ ง รู ปแบบคาร์ โนนิคอล
แผนผังคาร์ นอร์ วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์ซาร์ ด และวงจรแนน นอร์ หลายระดับฟั งก์ชนั วงจรคอมบิเนชัน่
ลอจิกโดยใช้ลอจิกเกท การวิ เ คราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์ วงจรซี เควนเชียลลอจิก วงจรซิ งโครนัสและ
อซิ งโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ยนสภาวะ ตารางการเปลี่ยนสภาวะ การกาหนดสภาวะ การลดรู ปของ
สภาวะ การใช้ฟลิปฟลอป วงจรซี เควนเชี ยลทัว่ ไปที่ใช้ฟลิปฟลอป วงจรคงสภาวะวงจรเก็บข้อมูล วงจร
เลื่ อ นข้อ มู ล และวงจรนับ การออกแบบวงจรลอจิ ก เพื่ อ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นงานควบคุ ม หน้า ที่ แ ละการ
โปรแกรมตัวควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 2 ชัว่ โมง
สอนเสริ มตามความ
ต่อสัปดาห์รวม 14 สัปดาห์ ต้องการของนักศึกษา

ฝึ กปฏิบัติ
ฝึ กออกแบบระบบดิจิตอล
1ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
3.1 จัดเวลาให้นกั ศึกษาพบอาจารย์ผสู้ อนเพื่อขอคาปรึ กษาและแนะนา 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์
ผูส้ อนจะแจ้งวันเวลาให้นกั ศึกษาทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องการ
1.1.1 เคารพในสิ ทธิ และรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น เคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุษย์ เข้าใจตน เข้าใจผูอ้ ื่น พร้อมกับปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม
1.1.2 มีความรัก ความเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
1.1.3 ตระหนักในคุณค่าของความจริ ง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล
1.1.4 มีความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม
1.1.6 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมได้
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ให้นกั ศึกษาร่ วมกันทบทวนความรู ้โดยใช้กรณี ศึกษาและการแก้ปัญหา(Problem solving)
ในชั้นเรี ยน เพื่อให้นกั ศึกษามีความเข้าใจชีวติ เข้าใจคน เข้าใจสังคม และเข้าใจธรรมชาติ
1.2.2 ผูส้ อนให้ขอ้ เสนอแนะกับนักศึกษาอย่างกัลยาณมิตรระหว่างการแก้ปัญหา
1.2.3 นักศึกษาหานาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้ โดยการวิเคราะห์ตามศาสตร์ และ
ทฤษฎีที่เรี ยนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2 สังเกตการมีส่วนร่ วมอภิปรายที่มีเหตุผลและสร้างสรรค์
1.3.3 สังเกตการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
ระบบตัวเลขและการคานวณในคอมพิวเตอร์ รหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิ ตบูลลีนและตารางความจริ ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน่ ลอจิกประกอบด้วยวงจรสวิทชิ่ ง รู ปแบบคาร์ โนนิคอล
แผนผังคาร์ นอร์ วิธีควินแม็กคลอสกี้ ฮาร์ซาร์ ด และวงจรแนน นอร์ หลายระดับฟั งก์ชนั วงจรคอมบิเนชัน่
ลอจิกโดยใช้ลอจิกเกท การวิ เ คราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์ วงจรซี เควนเชียลลอจิก วงจรซิ งโครนัสและ
อซิ งโครนัส ไดอะแกรมการเปลี่ยนสภาวะ ตารางการเปลี่ยนสภาวะ การกาหนดสภาวะ การลดรู ปของ
สภาวะ การใช้ฟลิปฟลอป วงจรซี เควนเชี ยลทัว่ ไปที่ใช้ฟลิปฟลอป วงจรคงสภาวะวงจรเก็บข้อมูล วงจร
เลื่ อ นข้อ มู ล และวงจรนับ การออกแบบวงจรลอจิ ก เพื่ อ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นงานควบคุ ม หน้า ที่ แ ละการ
โปรแกรมตัวควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้
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2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 อภิปราย ถาม-ตอบ
2.2.3 ฝึ กปฏิบตั ิโดยการจาลองการทางานด้วยคอมพิวเตอร์ และต่อวงจรจริ ง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ทดสอบกลางภาคและปลายภาคที่เน้นทักษะการออกแบบระบบดิ จิตอล วิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องการพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่า
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิ งระบบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่ศึกษา
3.2.2 อาจารย์และนักศึกษาร่ วมกันระดมความคิดและอภิปรายเพื่อแก้ปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องการ
4.1.1 ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย ครบถ้วน
ทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อร่ วมกันวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.2 การมอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อน
4.3.2 ประเมินผลการนาเสนอของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
5.1.2 พัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การแปล โดยจัดทาเป็ น
รายงานและนาเสนอในชั้นเรี ยน
5.1.3 พัฒนาทักษะด้านการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อม
กับนาเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 การนาเสนอผลการศึ ก ษาข้อมูล พร้ อมการวิเคราะห์ และนาเสนอในรู ปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย หลังจากฟั งการนาเสนอผลการศึกษา
ของเพื่อน
5.3.2 ประเมินจากรายงานการเขียน และการนาเสนอผลงานในรู ปของเทคโนโลยี
6. เกณฑ์ การวัดและประเมินผล
ช่วงระดับคะแนน
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1-2 ระบบตัวเลขและรหัส
3-4
5
6-7
8
9
10
11
12
13-14
14-15
16
2.

พีชคณิ ตวงจรสวิตช์
คาร์นอแมป(KM)
วิธีการควินแม็กคลัสกี้
สอบกลางภาค
การออกแบบวงจรคอมบิเนชันชนิด SSI
การออกแบบวงจรคอมบิเนชันชนิด MSI
หลักการเบื้องต้นของวงจรซีเควนเชียล
วงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัส
วงจรนับ
วงจรเลื่อนข้อมูล
สอบปลายภาค
แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

1

2.3.1 3.3.1 4.3.1

2

2.3.2 3.3.2 4.3.2 5.3.1
5.3.2
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1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

จานวน
กิจกรรมการสอน/สื่ อ
ผู้สอน
ชั่วโมง
6
ผศ. พิเชษฐ์ ศรี สังข์งาม
กิจกรรมการสอน
- บรรยาย
6
- อภิปราย
3
- ถามตอบ
6
- ฝึ กออกแบบ
- ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
เพื่อแก้ปัญหา
3
สื่ อ
3
- PowerPoint
3
- เว็บไซต์
6
6

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณี ศึกษา
ค้นคว้าแล้วนาเสนอ
การทางานกลุ่ม / เดี่ยว
การอภิปรายกลุ่ม
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วมกิจกรรม
ในชั้นเรี ยน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
8
20%
16
30%
ตลอดภาค
40%
การศึกษา
สั ปดาห์ ที่

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุ วฒั น์ รอดผล, ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก, สานักพิมพ์ ส.ส.ท., 2547
Thomas L. Floyd, Digital Fundamentals, Prentice Hall, 2000
2. เอกสารข้ อมูลสาคัญ
เว็บต์ไซต์ของอาจารย์ผสู้ อน http://teachet.aru.ac.th/spichet
Electrical Engineering Group ใน Facebook
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ธวัชชัย เลื่อนฉวี, ดิจิตอลเทคนิค, มิตรนราการพิมพ์, 2543
Victor P. Nelson and others, Digital Logic Circuit Analysis and Design, Prentice Hall, 1995

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
- วิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจาก
ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
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