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แผนบริหารการสอนตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ / สาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
20112904 วิชา งานพืน้ ฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
2. จานวนหน่วยกิต
๒(๑-๓-๓)
3. หลักสูตร
ชือ่ หลักสูตรทีใ่ ช้รายวิชานี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทของรายวิชา ชื่อรายวิชาปรับพืน้ ฐาน
4. อาจารย์ผสู้ อน
นายวราวุธ บัวชุม
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นักศึกษาชัน้ ปีที่ 2560 ปวส 2 /ม.6
6. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 4403 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายรายวิชา
1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่าง ๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า
2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกีย่ วกับวงจรพัลส์ และการทางานของระบบวงจรดิจิตอลเบื้องต้น
3. เพือ่ ให้มีทักษะในการประกอบวงจรพัลส์สวิทชิ่ง และวงจรดิจิตอลแบบต่าง ๆ
4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในวงจรพัลส์และดิจิตอล
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณดิฟเฟอร์เรนชิ
เอเตอร์
อินติเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิทซ์ สมิททริกเกอร์
มัลติไวเบรเตอร์
ฟลิปฟลอป แบบต่าง ๆ การกาหนดสัญญาณ เกทต่าง ๆ หน่วยความจา ระบบตัวเลข
การลด
รูป คณิตศาสตร์ทางลอจิก การเข้ารหัส การถอดรหัส การนับ การแสดงผลไดอะแกรมต่าง ๆ ประกอบ
และทดสอบวงจรต่าง ๆ ในงานพัลส์และดิจิตอล เช่น วงจร MATRIX 3 CHANNEL วงจรแปลงรูป
สัญญาณ SQUARE / RAM วงจรแคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิทซ์ มัลติไวเบรเตอร์ ไทมม์เมอร์ วงจร
นับ
วงจรกาเนิดสัญญาณ
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ตอ่ ภาคการศึกษา
การฝึกปฏิบตั /ิ งาน
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ตามความ
ต้องการของ
44 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
มี
20ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะ
ราย
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทางาน ตารางสอนเวลาว่าง ในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์ประจาวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน(เฉพาะรายที่
ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) วินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 (3) มีความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นข้อผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อบุคคล องค์กร และ
สังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธกี ารสอน
- บรรยายสาธิต พร้อมยกตัวอย่าง
- กาหนดให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริง
- อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- พฤติกรรมระหว่างการทางานกลุ่ม การนาเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นด้าน
จริยธรรม
-ประเมินผลการวิเคราะห์และออกแบบกรณีศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ตี่ ้องได้รับ (อยู่ในคาอธิบายรายวิชา)
 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางอุตสาหกรรม รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ ประเมินงานทางด้านอุตสาหกรรม ให้ตรง
ตามข้อกาหนด
 (4) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ ประเมินงานทางด้านอุตสาหกรรม ให้ตรง
ตามข้อกาหนด
 (5) รู้เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่าง
สม่าเสมอ
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 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและการประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความรู้ทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับความรู้ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่างหมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ
จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

2.2 วิธกี ารสอน
- บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ ยกตัวอย่างและสอนโดยใช้ PBL โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้กรณีศึกษา
นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริง
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
- นาเสนอผลการทางานกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถสืบค้น
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
5.การวัดมาตรฐานในข้ อนี้ ส ามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่ ให้ นักศึกษาแก้ปัญ หา อธิบ ายแนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่างหมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ
จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

3.2 วิธกี ารสอน
- บรรยาย ให้กรณีศึกษา กาหนดให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับงานจริง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- นาเสนอผลการทางานกรณีศึกษา และ การอภิปรายกลุ่ม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้องพัฒนา
 (1) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
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กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่างหมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ
จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

4.2 วิธกี ารสอน
- กาหนดให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์โดยใช้วิธีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
ผสมผสาน PBL เน้น Project Base Learning
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- นาเสนอผลการทางานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันการทางานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้สารสนเทศทางคณิตสาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้ในรูปแบบข้อ
สื่อ และการนาเสรนออย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก / สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง / เว้นว่างหมายถึงไม่ได้รับผิดชอบ
จะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

5.2 วิธกี ารสอน
- กาหนดให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ และนาเสนอผลการทางาน
กรณีศึกษา จัดส่งรายงานทางเทคนิค
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- นาเสนอผลการทางานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์
- ตรวจรายงานทางเทคนิค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

จานวนชัว่ โมง/
ผูส้ อน

หัวข้อ/รายละเอียด

2-4

- คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ใน
วิชาชีพ
- วงจรพัลซ์เบื้องต้น
- วงจร Multivibrator

12/อ.พัชรินทร์

6

- ระบบตัวเลขและรหัสแบบต่าง ๆ

4/อ.พัชรินทร์

7-9

-ลอจิกเกทพื้นฐาน

12/อ.พัชรินทร์

1

10

4/อ.พัชรินทร์

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อทีใ่ ช้
บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต

8/อ.พัชรินทร์

13

- การลดทอนสวิทช์ฟังก์ชั่น

4/อ.พัชรินทร์

14

- วงจรดิจิตอลเบื้องต้น

4/อ.พัชรินทร์

15

- วงจรฟลิบฟลอบและวงจรนับ

4/อ.พัชรินทร์

17

การสอบปลายภาค

64

✓

✓ ✓
บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต
บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต
บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต
บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต

4

รวม

✓

บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต
บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต
บรรยาย ประกอบสื่อ
นาเสนอ สาธิต

4

สอบกลางภาค
11-12 - พีชคณิตบูลีน

การพัฒนาการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา
1 2 3 4 5

✓

✓
✓ ✓

✓

ชัว่ โมง

หมายเหตุ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 = คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
2 = ความรู้
3 = ทักษะทางปัญญา
4 = ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5 = ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. แผนประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามทีป่ รากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน)

ผลการเรียนรู้

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน

สัดส่วนของการประเมิน

1-7

10%

สอบกลางภาค
การบ้าน

8
ตลอดภาคการศึกษา

30%
5%
10%

ทดสอบย่อยหลังเรียนจบในแต่ละบท

10-16

การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาคการศึกษา

5%

สอบปลายภาค

17

40%

ทดสอบย่อยหลังเรียนจบในแต่ละบท

รวม

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นภัทร วัจนเทพินทร์ 2547.วงจรพัลส์และดิจติ อล.พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์.
3. เอกสาร และข้อมูลสาคัญ
นภัทร วัจนเทพินทร์ 2547.วงจรพัลส์และดิจติ อล.พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ: สกายบุ๊กส์.
2. เอกสาร และข้อมูลแนะนา
ตัวอย่าง เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในสาขาวิชา และคาอธิบายศัพท์
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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