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แผนการสอน/แผนการเรียนรู้รายวชิา 
ช่ือรายวชิา ดิจิตอลเทคนิค  รหสัวชิา... 3105-1004.......... (ท-ป-น) 1-2-2………… 
ระดบัชั้น....ปวส.....สาขาวชิา/กลุ่มวชิา/แผนกวชิา......อเิลก็ทรอนิกส์.................................. 
หน่วยกิต..............2......................จ านวนคาบรวม.........................54..................... ชัว่โมง 
ทฤษฏี...................1.................... ชัว่โมง/สัปดาห์   ปฏิบติั..................2................. ชัว่โมง/สัปดาห์ 
ภาคเรียนท่ี............1...............................................ปีการศึกษา.........................2557........................... 
 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอล 
2. เพื่อใหส้ามารถวดัและทดสอบวงจรดิจิตอล 
3. เพื่อใหมี้กิจนิสยัในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน 

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวชิา 

1. เขา้ใจหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียล 
2. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอล 
3. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล ดิจิตอลลอจิกเกต คุณสมบติั

ของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต การลดรูปสมการลอจิก การออกแบบวงจรคอมบิเนชนั วงจรเขา้รหสั 
วงจรถอดรหสัและภาคแสดงผล วงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ วงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร
เปรียบเทียบ วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ ฟลิบฟลอบ วงจรนบัวงจรเล่ือน
ขอ้มูล วงจรแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกบัดิจิตอล โครงสร้างคุณสมบติัและการใชง้านหน่วยความจ า
แบบต่าง ๆ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
2. ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
3. วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 
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   ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลกัการท างานและการ
ออกแบบวงจรดิจิตอล 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สมรรถนะ  บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซี
เควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านความรู้ 
1. อธิบายหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 

2. บอกหลกัการท างานของวงจรดิจิตอล การออกแบบวงจรดิจิตอลไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ 
3D 

3. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยดั ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความสนใจ
ใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง           สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ดิจิตอลลอจิกเกต 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

สมรรถนะ: บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และ
ซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. แยกประเภทของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบการท างานของดิจิตอลลอจิกเกตไดอ้ยา่ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ประหยดั ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผิดชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
คุณสมบติัของดิจิตอลไอซี
และการเช่ือมต่อลอจิกเกต 

 

สมรรถนะ: บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และ
ซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. บอกคุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

5. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
การลดรูปสมการลอจิก 
 

สมรรถนะ: บอกหลกัการท างาน การออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และ
ซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการลดรูปสมการลอจิกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

4. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
การออกแบบวงจรคอม
บิเนชัน่ 

 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรคอมบิเนชัน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรคอมบิเนชัน่ในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรเขา้รหสั 

 
สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรเขา้รหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรเขา้รหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรถอดรหสั 

 
สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรถอดรหสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรถอดรหสัในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ภาคแสดงผล 
 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรภาคแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรภาคแสดงผลในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดี
มลัติเพล็กซ์ 
 

 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ในงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรค านวณทางคณิตศาสตร์
และวงจรเปรียบเทียบ 

 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร
เปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจร

เปรียบเทียบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบได้

อยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบในงาน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกาในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไว
เบรเตอร์ 

 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ฟลิบฟลอบ สมรรถนะ:  

ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรฟลิบฟลอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรฟลิบฟลอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านฟลิบฟลอบในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล สมรรถนะ:  

ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านทักษะ 

2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูลในงานอุตสาหกรรมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วงจรแปลงสัญญาณระหวา่ง
แอนะลอกกบัดิจิตอล 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายหลกัการการออกแบบวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบั
ดิจิตอลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
2. ปฏิบติัการการออกแบบวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. วดัและทดสอบวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
4. ประยกุตใ์ชง้านวงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอลในงาน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

5. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

6. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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ช่ือเร่ือง สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โครงสร้างคุณสมบติัและการ
ใชง้านหน่วยความจ าแบบ
ต่าง ๆ 

สมรรถนะ:  
ออกแบบวงจรดิจิตอล แบบคอมบิเนชัน่และซีเควนเชียลถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

วดัและทดสอบวงจรดิจิตอลถูกตอ้งตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ประยกุตใ์ชง้านวงจรดิจิตอลในงานอุตสาหกรรม 

 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
ด้านความรู้ 

1. อธิบายโครงสร้างคุณสมบติัและการใชง้านหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

2. อธิบายหลกัการการออกแบบการใชง้านหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ด้านทักษะ 
3. ปฏิบติัการการออกแบบการใชง้านหน่วยความจ าแบบต่าง ๆไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
4. วดัและทดสอบวงจรการใชง้านหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. ประยกุตใ์ชง้านวงจรการใชง้านหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ ในงาน

อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เตรียมความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์สอดคลอ้งกบังาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า ประหยดั ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและคุณลกัษณะ3D (ความรับผดิชอบ ความประหยดั ความ ขยนั 
ความอดทน  แบ่งปัน) 

7. ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีเหตุและ
ผลตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลกัษณะ3D  (ความ
สนใจใฝ่รู้  ความรอบรู้  รอบคอบ ระมดัระวงั) 
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หน่วยการสอน/การเรียนรู้ 
วชิา........... ดิจิตอลเทคนิค ............... 

รหัส...3105-1004......คาบ/สัปดาห์.....3....ชัว่โมง 
รวม.....54…ชัว่โมง 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วย ทฤษฎี 
จ านวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

หลกัการท างานและการออกแบบวงจรดิจิตอล 

ดิจิตอลลอจิกเกต 

คุณสมบติัของดิจิตอลไอซีและการเช่ือมต่อลอจิกเกต 

การลดรูปสมการลอจิก 

การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน่ 

วงจรเขา้รหสั 

วงจรถอดรหสั 

ภาคแสดงผล 
วงจรมลัติเพล็กซ์ วงจรดีมลัติเพล็กซ์ 
วงจรค านวณทางคณิตศาสตร์และวงจรเปรียบเทียบ 
วงจรก าเนิดสัญญาณนาฬิกา 
วงจรโมโนสเตเบิลมลัติไวเบรเตอร์  
ฟลิบฟลอบ 

วงจรนบัวงจรเล่ือนขอ้มูล 

วงจรแปลงสัญญาณระหวา่งแอนะลอกกบัดิจิตอล 

โครงสร้างคุณสมบติัและการใชง้านหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ 

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

2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
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