
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 3 หน่วยที	  3 
ชื	อวชิา วงจรดิจิตอล สอนครั� งที	  4 - 5 
ชื	อหน่วย องค์ประกอบของระบบดิจิตอล ชั	วโมงรวม  8 ชั	วโมง 

   ชื	อเรื	อง   องค์ประกอบของระบบดิจิตอล จาํนวนชั	วโมง  8  ชั	วโมง 
 

 

หัวข้อเรื�องและงาน 
1. อุปกรณ์ลอจิกเกต (Logic gate) 
2. การเปลี	ยนแนนดเ์กตเป็นเกตชนิดอื	น ๆ 
3. ตารางความจริง (Truth table) 
4. ไทมิ	งไดอะแกรม (Timing diagram) 
5. วงจรคอมบิเนชนั (Combination circuit) 
6. ตระกลูของอุปกรณ์ลอจิกเกต 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์ลอจิกเกต ประกอบดว้ยเกตพื�นฐานจาํนวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ AND gate, OR gate, Not gate, 
NAND gate, NOR gate, Exclusive OR gate, Exclusive NOR gate และ Bufferเกตแต่ละชนิดจะมีคุณลกัษณะ
แตกต่างกนั เช่น AND gate จะคลา้ยกบัสวิตช์ต่ออนุกรมกนั OR gate จะคลา้ยกบัสวิตช์ต่อขนานกนั NOT 
gate จะคลา้ยกบัสวิตช์ต่อลงกราวด์ NAND gate จะเป็นการนาํ AND gate มาต่อกบั NOT gate สําหรับ NOR 
gate เป็นการนาํ OR gate มาต่อกบั NOT gate เป็นตน้ 
 2. เพื	อประโยชน์ในการออกแบบวงจรพิมพเ์ราสามารถเปลี	ยนเกตชนิดอื	นๆ แทนดว้ย NAND gate 
และ NOR gate ได ้
 3. ตารางความจริงเป็นสิ	งที	แจกแจงเงื	อนไขการทาํงานของวงจรดิจิตอลนั�นๆ เพื	อให้ผูอ้อกแบบ
สามารถวเิคราะห์การทาํงานของวงจรได ้
 4. ไทมิ	งไดอะแกรม เป็นกราฟแสดงสภาวะการทาํงานของวงจรที	จุดและเวลาต่างๆ  
 5. วงจรคอมบิเนชนั เป็นการนาํลอจิกเกตต่างๆ ต่อเป็นวงจรเพื	อนาํไปใชต้ามเงื	อนไขที	ตอ้งการ 
 6. ไอซีลอจิกเกตพื�นฐานมีหลายตระกูล เช่นตระกูล RTLตระกูล DTL ตระกูล HTL ตระกูล TTL 
ตระกลู NMOS ตระกลู CMOS และลอจิกเกตประเภท Chip 
 7. ลอจิกเกตตระกูล TTL ยงัสามารถแยกเป็นประเภทยอ่ยไดด้งันี�  Standard TTL, High speed TTL, 
Low power TTL, Schottky TTL, Low power Schottky TTL, Advanced Schottky TTL, Advanced Low 
power Schottky TTL และ Fast TTL 
 8. วงจรเอาตพ์ุตของไอซีลอจิกเกตสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ แบบ Totem Pole และแบบ Open 
Collector  
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สมรรถนะที�พงึประสงค์  
 

ความรู้ ทกัษะ  คุณธรรม/จริยธรรม  
1. อธิบายองคป์ระกอบของระบบดิจิตอลได ้
2. บอกชื	อลอจิกเกตพื�นฐานได ้
3. อธิบายคุณลกัษณะของลอจิกเกตแต่ละชนิดได ้
4. อธิบายวธีิการเปลี	ยนแนนดเ์กตและนอร์เกต 
   เป็นเกตชนิดอื	นได ้
5. เขียนตารางความจริงตามเงื	อนไขที	กาํหนดได้
6. อธิบายการเขียนไทมิ	งไดอะแกรมได ้
7. วเิคราะห์วงจรลอจิกดว้ยไทมิ	งไดอะแกรมได้
8. บอกความหมายของวงจรคอมบิเนชนัได ้
9. อธิบายลกัษณะสมบติัของลอจิกเกตตระกลู  
    TTL ได ้
10. อธิบายลกัษณะสมบติัของลอจิกเกตตระกลู  
     CMOS ได ้
11. ระบุขนาดของระดบัแรงดนัไฟฟ้าที	ใชก้บั 
      ลอจิกเกตตระกลู TTL และ CMOS ได ้
12. บอกขนาดแรงดนัที	อินพตุและเอาตพ์ตุของ 
      ลอจิกเกตตระกลู TTL และ CMOS ได ้
13. ใชง้านไอซีลอจิกเกตพื�นฐานตระกลู TTL  
      และ CMOS ได ้
 

1. ประกอบวงจรลอจิกเกต TTLได ้
2. ใชดี้ซีโวลตมิ์เตอร์วดัแรงดนัไฟฟ้า 
    ที	ลอจิกเกต TTLได ้
3. วเิคราะห์ลอจิกเกต TTL วา่ดี 
    หรือเสียได ้  
4. ประกอบวงจรลอจิกเกต CMOSได ้
5. ใชดี้ซีโวลตมิ์เตอร์วดัแรงดนัไฟฟ้า 
    ที	ลอจิกเกต CMOSได ้
6. วเิคราะห์ลอจิกเกต CMOS วา่ดี 
    หรือเสียได ้
 

1. ตรงต่อเวลา 
2. มีความตระหนกัในหนา้ที	ของ 
    นกัศึกษา 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
    และสงัคม 
4. แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ 
5. แสดงความเคารพดว้ยท่าที 
    ที	สวยงาม 
6. ทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 
7. ใชว้สัดุอุปกรณ์และเครื	องมือ 
    อยา่งประหยดัตระหนกัถึง 
    ความปลอดภยั 
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เนื.อหาสาระ  
1. อุปกรณ์ลอจิกเกต (Logic gate) 
   1.1 แอนด์เกต (AND gate) 
 1.2 ออร์เกต (OR gate) 
 1.3 นอตเกต (Not gate) 
 1.4 แนนด์เกต (NAND gate) 
 1.5 นอร์เกต (NOR gate) 
 1.6 เอก็ซ์คลูซีพออร์เกต (Exclusive OR gate) 
 1.7 เอก็ซ์คลูซีพนอร์เกต (Exclusive NOR gate) 
 1.8 บฟัเฟอร์ (Buffer) 
2. การเปลี�ยนแนนด์เกตเป็นเกตชนิดอื�น ๆ 
 2.1 การเปลี	ยนแนนดเ์กตเป็นนอตเกต 
 2.2 การเปลี	ยนแนนดเ์กตเป็นแอนด์เกต 
 2.3 การเปลี	ยนแนนดเ์กตเป็นออร์เกต 
 2.4 การเปลี	ยนแนนดเ์กตเป็นนอร์เกต 
 2.5 การเปลี	ยนแนนดเ์กตเป็นเอก็ซ์คลูซีพออร์เกต 
 2.6 การเปลี	ยนแนนดเ์กตใหเ้ป็นเอก็ซ์คลูซีพนอร์เกต 
 2.7 การเปลี	ยนนอร์เกตใหเ้ป็นนอตเกต 
 2.8 การเปลี	ยนนอร์เกตเป็นออร์เกต 
 2.9 การเปลี	ยนนอร์เกตเป็นแอนด์เกต 
 2.10 การเปลี	ยนนอร์เกตเป็นแนนด์เกต 
 2.11 การเปลี	ยนนอร์เกตเป็นเอก็ซ์คลูซีพนอร์เกต 
 2.12 การเปลี	ยนนอร์เกตใหเ้ป็นเอก็ซ์คลูซีพออร์เกต 
3. ตารางความจริง (Truth table) 
 ตารางความจริงเป็นตารางที	ใช้สําหรับแจกแจงสภาวะทางลอจิกที	เป็นไปได้จากสมการ  หรือ
ฟังก์ชันหรือเงื	อนไขที	กาํหนด ซึ	 งรวมถึงตารางการทาํงานของอุปกรณ์ลอจิกเกตในหัวข้อที	ผ่านมาด้วย  
ตารางความจริงจะสามารถเขียนแจกแจงจาํนวนสภาวะทางลอจิกไม่ซํ� ากนัไดเ้ท่ากบั 2n จาํนวน 
4. ไทมิ�งไดอะแกรม (Timing diagram) 
 ไทมิ	งไดอะแกรมเป็นการแสดงผลเอาตพ์ุตสภาวะต่าง ๆ ที	เวลาใด ๆ ออกมาเป็นสัญญาณพลัส์ การ
เขียนไทมิ	งไดอะแกรม ใหค้าํนึงถึงการเปลี	ยนแปลงอินพุตและคุณสมบติัของเกตตามเงื	อนไข 
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5. วงจรคอมบิเนชัน (Combination circuit) 
 วงจรคอมมิเนชัน หมายถึง การนาํอุปกรณ์ลอจิกเกตมาต่อกนัเพื	อให้วงจรลอจิกทาํงานได้ตามที	
ผูอ้อกแบบกาํหนดเงื	อนไขไว ้โดยวงจรไม่มีการป้อนกลบั (Feedback) ค่าสัญญาณจากเอาตพ์ุตสู่อินพุต 
 5.1 การเขียนสมการลอจิกจากวงจรลอจิกเกต 
 5.2 การหาค่าระดบัลอจิกเอาตพ์ุตจากวงจร 
 5.3 การวเิคราะห์สัญญาณที	จุดต่างๆ ดว้ยไทมิ	งไดอะแกรม 
6. ตระกูลของอุปกรณ์ลอจิกเกต 
      6.1 ลอจิกเกตตระกลู RTL 
 6.2 ลอจิกเกตตระกลู DTL 
 6.3 ลอจิกเกตตระกลู HTL 
 6.4 ลอจิกเกตตระกลู TTL 
 6.5 ลอจิกเกตตระกลู NMOS 
 6.6 ลอจิกเกตตระกลู CMOS 
 6.7 ลอจิกเกตประเภทชิป (Chip) 
 1)  PLD (Programmable Logic Device) 
 2)  CPLD (Complex Programmable Logic Device) 
 3)  FPGA (Field Programmable Gate Array) 
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กจิกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ขั.นตอนการสอน  

(กจิกรรมของครู) 

ขั.นตอนการเรียน  

(กจิกรรมผู้เรียน) 

เครื�องมือ/การวดัผล 

ประเมินผล 
1.ขั.นนําเข้าสู่บทเรียน   
 1.1 ครูบอกจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2 ครูสอบถามความสาํคญัขององคป์ระกอบ 
      ของระบบดิจิตอลในงานไฟฟ้าและ 
      อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที	 3 

 1.1  นกัเรียนรับฟังจุดประสงคข์องการเรียนใน 
       บทเรียนนี�  
 1.2  นกัเรียนบอกความสาํคญัองคป์ระกอบของ 
        ระบบดิจิตอลในงานไฟฟ้าและ 
        อิเลก็ทรอนิกส์ 
 1.3 นกัเรียนทาํทดสอบก่อนเรียน หน่วยที	 3 

 1. คาํถามประจาํหน่วย 
 2. แบบทดสอบก่อน 
     เรียนหน่วยที	 3 

2. ขั.นสอนทฤษฎ ี   
 2.1 ครูอธิบายองคป์ระกอบของระบบดิจิตอล 
      ใชสื้	อ power point ประกอบ 
 2.2 ซกัถามปัญหาเกี	ยวกบัองคป์ระกอบของ 
       ระบบดิจิตอลในงานไฟฟ้าและ 
       อิเลก็ทรอนิกส์  

2.1 รับฟังคาํบรรยาย 
2.2 ตอบคาํถามและแสดงความคิดเห็น 

  1. power point หน่วยที	 3 
  2. คาํถามหน่วยที	 3 

3. ขั.นสรุป   
   3.1 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปและครูซกัถาม 
         ปัญหาขอ้สงสยั 

3.1 นกัเรียนช่วยครูสรุปและตอบคาํถาม 
3.2 จดบททึกยอ่ 

 1. ใบสรุปหน่วยที	 3 

4. ขั.นสอนปฏบิัต ิ   
   4.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
   4.2 ครูใหน้กัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 1 และ 2 
   4.3 ควบคุมการปฏิบติังาน 
   4.4 ตรวจผลงานของนกัศึกษา 

4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน 
4.2 นกัศึกษาปฏิบติัใบงานที	 1 และ 2 
4.3 ปฏิบติังานตามใบงาน 
4.4 ส่งผลงานการปฏิบติั 

 1.ใบตรวจการปฏิบติังาน 
     หน่วยที	 3 
  

5. ขั.นการประเมนิผล   
   5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 3 
   5.2 ดูแลนกัเรียนไม่ใหทุ้จริต 
   5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดรับแบบทดสอบคืน 

5.1 รับใบประเมินผลหลงัเรียนหน่วยที	 3 
5.2 ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.3 เมื	อครบเวลาที	กาํหนดส่งแบบทดสอบคืน 

 1. แบบทดสอบหลงัเรียน 
    หน่วยที	 3 

6. ขั.นมอบหมายงาน   
   6.1 ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบั 
         องคป์ระกอบของระบบดิจิตอล และทาํ 
        แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยเรียนหน่วยที	 3  
        ส่งในอาทิตยต์่อไป 
7. ขั.นตรวจสอบความเรียบร้อย 

6.1 รับมอบหมายงาน  1. ใบมอบงานหน่วยที	 3 

   7.1 ตรวจความเรียบร้อยของชุดฝึกและความ 
        เรียบร้อยของหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังาน 
 

7.1 ช่วยกนัจดัเก็บชุดฝึกและทาํความสะอาด 
      หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติังานใหเ้รียบร้อย 

 1.ใบตรวจสอบความ 
    เรียบร้อย 
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งานที�มอบหมายหรือกจิกรรม 

ก่อนเรียน 
  - นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที	 3 
ขณะเรียน 
  ใหน้กัศึกษาอภิปรายเกี	ยวกบัและสรุปเกี	ยวกบัองคป์ระกอบของระบบดิจิตอลที	ใชใ้นงาน 
ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์  
หลงัเรียน 

ใหน้กัเรียนไปคน้ควา้เพิ	มเติมเกี	ยวกบัองคป์ระกอบของระบบดิจิตอลและทาํแบบฝึกหดัทา้ย
หน่วยเรียนหน่วยที	 3 ส่งในอาทิตยต่์อไป 

สื�อการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวงจรดิจิตอล  หน่วยที	 3 เรื	ององคป์ระกอบของระบบดิจิตอล 
2. power point เรื	ององคป์ระกอบของระบบดิจิตอล 
3. แบบฝึกหดัทา้ยหน่วยที	 3 
4. ของจริง (เครื	องมือวดั, อาร์, ซี, ทรานซิสเตอร์, ไอซีตามวงจรใบงานการทดลองที	 1, 2) 

การวดัผลการเรียน 

 ก่อนเรียน 
  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 3 จาํนวน 20 ขอ้ 
 ขณะเรียน 
  ถาม – ตอบปัญหา   ,  ความสนใจ  ,  ความตั�งใจ  , การอภิปราย 
 หลงัเรียน 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)  โดยใชข้อ้สอบหน่วยที	 3 จาํนวน 20 ขอ้ 
การประเมินผล 
 1.  การประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินผลหลงัการเรียนหน่วยที	 3 จาํนวน 20 ขอ้ (แบบเลือกตอบ ) 
 2.  สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน 
 3.  สังเกตจากการตอบคาํถาม / การอภิปราย 
เอกสารอ้างองิ 

              1. สุชิน ชินสีห์. (2557).  วงจรดิจิตอล  
                  นนทบุรี : โรงพิมพ ์ บริษทั ศูนยห์นงัสือเมืองไทย จาํกดั. 
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บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ของครู 
วนัที	……….… เดือน……………..…...……….  พ.ศ………….… 

รหสัวชิา  2105-2007   ชื	อรายวชิา วงจรดิจิตอล 

  สาขาวชิา ช่างอเิลก็ทรอนิกส์                             ระดบัชั�น   ปวช.                ปีที	  2  กลุ่มที	    1,2 
 

1. หวัขอ้เนื�อหาที	สอน องค์ประกอบของระบบดิจิตอล หน่วยที	  3 
2. จาํนวนนกัศึกษาเขา้เรียน  ……… คน 

  รายละเอียดการสอน  
รายละเอยีด/หัวข้อ 

เนื.อหาที�สอน 
เข้าใจ/ 

ปฏิบัติได้(คน) 

ไม่เข้าใจ ปฏิบัติ 

ไม่ได้ (คน) 

1. อุปกรณ์ลอจิกเกต (Logic gate) 
 

  
2. การเปลี	ยนแนนดเ์กตเป็นเกตชนิดอื	น ๆ 

 
  

3. ตารางความจริง (Truth table) 
 

  
4. ไทมิ	งไดอะแกรม (Timing diagram) 

 
  

5. วงจรคอมบิเนชนั (Combination circuit) 
 

  
6. ตระกูลของอุปกรณ์ลอจิกเกต 

 
  

   
   
   
   

 

สรุป 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนกัเรียน  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หมายเหตุ  สาํหรับนกัศึกษาที	ไม่เขา้ใจหรือ
ปฏิบติัไม่ไดจ้ะแกไ้ขในการสอนครั( งต่อไป  
ในวนัที	….....เดือน…….........…..พ.ศ……....... 
โดยจะดาํเนินการดงันี(  
 

1. ………………………….……........…… 
2. …………………………….…........…… 
3. ……………………….…………............ 
4. ………………………….…………........ 
5.     ………………………….……….........… 

 
ลงชื	อ……………………………. 

        ( .................................... ) 
         ครูผูส้อน 
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แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที� 3 
 

จงอธิบาย/แสดงวธีิการคํานวณ 
 

1. องคป์ระกอบของระบบดิจิตอลที	ควรทราบประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 2. ลอจิกเกตพื�นฐานประกอบดว้ยเกตชนิดใดบา้ง แต่ละชนิดมีลกัษณะสมบติัอยา่งไร 
 3. จงอธิบายวธีิเปลี	ยนแนนดเ์กตใหเ้ป็นนอร์เกต 
 4. จงเขียนตารางความจริงจากเงื	อนไข “ มีอินพุต 3 อินพุต ถา้อินพุตเหมือนกนัให้ 
             เอาตพ์ุตเป็นลอจิก 1 ” 
 5. จากขอ้ 4 จงเขียนวงจรลอจิกเกต 
 6. จงเขียนไทมิ	งไดอะแกรมจากสมการ Y = ACD+ABCD  

 7. จงเขียนวงจรคอมบิเนชนัจากสมการ Y = ACB + AD + A(C+B+D)+CBD  
 8. จากวงจรรูปที	 1 จงวิเคราะห์หาระดบัลอจิกเอาตพ์ุตเมื	ออินพุต  ABCD = 0010 
             ตามลาํดบั 

 
 

รูปที	 1 วงจรของแบบฝึกหดัขอ้ที	 8 
 

 9. จากวงจรรูปที	 2 จงวเิคราะห์การทาํงานของวงจรดว้ยไทมิ	งไดอะแกรม 

 
รูปที	 2 วงจรของแบบฝึกหดัขอ้ที	 9 

 

   10. จงบอกขอ้แตกต่างของลกัษณะสมบติัของลอจิกเกตตระกลู TTL กบัลอจิกเกตตระกลู  
              CMOS 
   11. จงเขียนรูปภาพของระดบัแรงดนัที	ถือวา่เป็น “0” และ “1” ทั�งดา้นอินพุตและเอา๊ตพ์ุต 
             ของลอจิกเกตตระกลู TTL และ CMOS 
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  12. จากวงจรรูปที	 3  จงเขียนวงจรนี�ดว้ยสัญลกัษณ์รูปแบบอื	นแทน 
 

 
รูปที	 3 วงจรของแบบฝึกหดัขอ้ที	 12 

 13. จากวงจรรูปที	 4 จงเขียนสมการที	จุดเอา๊ตพ์ุต 

 
 

รูปที	 4 วงจรของแบบฝึกหดัขอ้ที	 13 
14. จากวงจรในรูปที	 5 และรูปที	 6 จงอธิบายขอ้แตกต่างของนอร์เกตตระกลู NMOS กบันอร์เกต 
      ตระกลู CMOS 

 
 

รูปที	 5 โครงสร้างของนอร์เกตตระกลู NMOS 

A

B

Y

+VDD

C

 
 

รูปที	 6 โครงสร้างของนอร์เกตตระกลู CMOS 
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ใบประเมินผลหน่วยที�  3 
วชิา วงจรดิจิตอล                                              ชื�อหน่วย  องค์ประกอบของระบบดิจิตอล 

 

  

  คําชี.แจง   ใหเ้ลือกคาํตอบที	ถูกที	สุดแลว้ทาํเครื	องหมาย X  ลงในกระดาษคาํตอบ 
1. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบเบื�องตน้ของระบบดิจิตอล 
    ก. ลอจิกเกต     ข. ตารางความจริง 
    ค. ไทมิ	งไดอะแกรม     ง. วงจรนบั 
 

ตัวเลอืกหรับข้อ 2-4 

 
2. จากตวัเลือก สัญลกัษณ์ขอ้ใดคือ AND gate 
3. จากตวัเลือก สัญลกัษณ์ขอ้ใดคือ NOR gate 
4. จากตวัเลือก สัญลกัษณ์ขอ้ใดคือ NOT gate 
5. คุณสมบติัของลอจิกเกต เมื�ออินพุตเป็นลอจิก 0 ทั�งหมดจะทาํให้เอาต์พุตเป็นลอจิก 1  
   เป็นคุณสมบติัของเกตชนิดใด 
    ก. AND gate     ข. NOR gate 
    ค. NAND gate     ง. OR gate 
6. เกตชนิดใดที	สามารถเปลี	ยนเป็นคุณสมบติัของเกตชนิดอื	นๆ ได ้
    ก. AND gate     ข. Exclusive NOR gate 
    ค. NAND gate     ง. OR gate 
7. ตารางความจริงของระบบดิจิตอลมีไวเ้พื	อประโยชน์สิ	งใด 
    ก. คาํนวณหาขนาดของสัญญาณเอาตพ์ุต 
    ข. วเิคราะห์ขนาดของสัญญาณเอาตพ์ุต 
    ค. แจกแจงสภาวะลอจิกที	เป็นไปไดจ้ากสมการลอจิก 
    ง. แสดงสภาวะต่าง ๆ ที	เวลาใด ๆ ออกมาเป็นรูปร่างสัญญาณ 
8. ไทมิ	งไดอะแกรมของระบบดิจิตอลมีไวเ้พื	อประโยชน์สิ	งใด 
    ก. คาํนวณหาขนาดของสัญญาณเอาตพ์ุต 
    ข. วเิคราะห์ขนาดของสัญญาณเอาตพ์ุต 
    ค. แจกแจงสภาวะลอจิกที	เป็นไปไดจ้ากสมการลอจิก 
    ง. แสดงสภาวะต่างๆ ที	เวลาใดๆ ออกมาเป็นรูปร่างสัญญาณ 
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รูปสําหรับข้อ 9-10 

              

A

B

C

ระดับลอจกิ

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา
D

A

B

C

เวลา

เวลา

เวลา

เวลา
D

BCD
เวลา

เวลา

เวลา

1

2
 

                                            รูปที	 1 
9. จากไทมิ	งไดอะแกรมในรูปที	 1 ตาํแหน่งที	 1 เป็นไดอะแกรมของสมการใด 
    ก. ABCD      ข. ABCD  
    ค. ABCD      ง. ABCD  
10. จากไทมิ	งไดอะแกรมในรูปที	 1 ตาํแหน่งที	 2 เป็นไดอะแกรมของสมการใด 
    ก. BCD+ABCD      ข. BCD+ABCD  
    ค. BCD+ABCD      ง. BCD+ABCD  
11. ขอ้ใดเป็นความหมายของวงจรคอมบิเนชนั 
    ก. วงจรที	นาํสัญญาณเอาตพ์ุตมาควบคุมอินพุต 
    ข. วงจรที	นาํสัญญาณอินพุตเขา้มาสู่วงจรลอจิกเกตเพื	อควบคุมเอาตพ์ุต 
    ค. วงจรที	มีหน่วยความจาํและหน่วยประมวลผล 
    ง. วงจรที	มีสัญญาณอินพุตมาควบคุมหน่วยประมวลผล 
12. ลอจิกเกตตระกลู TTL สามารถใชแ้หล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงค่าเท่าไร 
    ก. 3V± 0.25V     ข. 5V± 0.25V 
    ค. 3V± 0.5V     ง. 5V± 0.5V 
13. ขนาดของสัญญาณที	เอาตพ์ุต 0 ของลอจิกเกตตระกลู TTL มีค่าเท่าไร 
    ก. 1.8 V ข. 1.5 V 
    ค. 1.2 V     ง. 0.6 V 
14. ขนาดของสัญญาณอินพุตที	สามารถใชก้บัไอซีลอจิกเกตตระกลู TTL สามารถใชแ้รงดนัไม่เกินเท่าไร 
    ก. 5.5 V     ข. 7.5 V 
    ค. 9.5 V     ง. 11.5 V 
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15. ลอจิกเกตตระกลู CMOS มีขอ้ดีมากกวา่ไอซีตระกลู TTL ในเรื	องใด 
    ก. ใชก้ระแสไฟฟ้าตํ	ากวา่     ข. ทาํงานไดเ้ร็วกวา่ 
    ค. ใชก้บัสัญญาณอินพุตที	ความถี	ไดสู้งกวา่     ง. สามารถใชก้บัสัญญาณรูปไซน์ได ้
16. ขอ้ใดเป็นระดบัแรงดนัไฟฟ้าที	แสดงค่าเป็นลอจิก 0 ของลอจิกเกตตระกลู TTL 
    ก. 0 – 0.2 V     ข. 0 – 0.4 V 
    ค. 0 – 0.8 V     ง. 0 – 1.2 V 
17. ขอ้ใดเป็นระดบัแรงดนัไฟฟ้าที	แสดงค่าเป็นลอจิก 1 ของลอจิกเกตตระกลู CMOS 
    ก. 1.8 – 5 V     ข. 2.2 – 5.5 V 
    ค. 3.6 – 12 V     ง. 4.9 – VDD 
วงจรสําหรับข้อ 18-19 

                            
                                                   รูปที	 2 
18. จากวงจรรูปที	 2 เป็นลอจิกเกตชนิดใด และเป็นลอจิกเกตตระกลูใด 
    ก. AND gate, ตระกลู TTL     ข. NOR gate, ตระกลู TTL 
    ค. AND gate, ตระกลู CMOS     ง. NAND gate, ตระกลู CMOS 
19. จากรูปที	 2 ถา้ A = “0” และ B = “1” เอาตพ์ุตมีค่าใด 
    ก. 0.2 V     ข. 1.2 V 
    ค. 1.8 V     ง. 4.5 V 
20. ไอซีเบอร์ 4075 เป็นเกตชนิดใด และอยูใ่นตระกลูใด 
    ก. ชนิด AND gate 3 input ตระกลู TTL     ข. ชนิด  OR gate 3 input ตระกลู TTL 
    ค. ชนิด AND gate 3 input ตระกลู CMOS     ง. ชนิด  OR gate 3 input ตระกลู CMOS 
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เฉลยใบประเมินผลหน่วยที� 3 
 คาํตอบของแบบประเมินผลหน่วยที	 3 
 

ขอ้ที	 1 =    ง 
ขอ้ที	 2 =    ก 
ขอ้ที	 3  =    ข 
ขอ้ที	 4 =    ง 
ขอ้ที	 5  =    ข 
ขอ้ที	 6 =    ค 
ขอ้ที	 7 =    ค 
ขอ้ที	 8  =    ง 
ขอ้ที	 9 =    ก 
ขอ้ที	 10  =    ก 
ขอ้ที	 11  =    ข 
ขอ้ที	 12  =    ข 
ขอ้ที	 13  =    ง 
ขอ้ที	 14  =    ก 
ขอ้ที	 15  =    ก 
ขอ้ที	 16  =    ค 
ขอ้ที	 17  =    ง 
ขอ้ที	 18 =    ข 
ขอ้ที	 19  =    ง 
ขอ้ที	 20  =    ง 
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แบบให้คะแนนการปฏิบัตงิานหน่วยที� 3 
  วชิา วงจรดิจิตอล 
  ชื�อหน่วย องคป์ระกอบของระบบดิจิตอล 

  เรื�อง องคป์ระกอบของระบบดิจิตอล 

 

 

รายการที�ประเมิน 

คะแนน 

หมายเหตุ คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที�ได้ 

1.  กระบวนการปฏิบัติงาน    

1.1   การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และเครื	องมือ 1   

1.2   การใชเ้ครื	องมือไดถู้กตอ้ง 1   

1.3  ปฏิบติังานถูกตอ้งตามขั�นตอน 1   

1.4  เก็บรักษาเครื	องมือ และชุดทดลอง 1   

2.  ผลงาน    

ใบงานที	 1 เรื	องลอจิกเกตตระกลู TTL 6   

ใบงานที	 2 เรื	องลอจิกเกตตระกลู CMOS 6   

3.  กจินิสัยในการปฏิบัติงาน    

3.1  การใหค้วามสนใจในการปฏิบติังาน 1   

3.2  ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 1   

3.3  ความเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน 1   

3.4  ความร่วมมือในกลุ่ม 1   

รวม 20   

 
 

ลงชื	อ                                    ผูป้ระเมิน 
         (.................................)  

 


