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หนังสือตํารา/เอกสาร
เอกสารประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการวงจรดิจิตอล (นักศึกษาสามารถซื้อสําเนาเอกสารประกอบการสอน
ทั้งหมดจากรานถายเอกสารขางรานจาโรเม )
ดูเอกสารและแผนการสอนไดที่ bit.ly/el254_2557
อุปกรณการสอนที่ตองการใช
1. อุปกรณตามชุดทดลองปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
2. ชุดทดลองดิจิตอล DT-1 plus
3. ดิจิตอลมัลติมิเตอร

หลักเกณฑการใหคะแนน
1. ผลการทดลอง และสรุปทายชั่วโมง
2. การนําเสนอโครงงาน (Mini Project)
3. สอบปฏิบัติปลายภาค
4. การเขาเรียน
5. จิตพิสัย (ความสนใจ การแตงกาย ฯลฯ)
รวม
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ขอตกลงในการเขาเรียนวิชานี้
- นักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หามสวมเสื้อยืด เสื้อช็อป เสื้อโปโลและรองเทา
แตะโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาเรียนและเช็คชื่อ
- การเขาหองเรียนสายเกินกวา 15 นาที ถือวา “ สาย ” จะถูกตัดคะแนนเขาเรียน และถาเขาหองสายหลังจาก
บรรยายจบแลวคะแนนปฏิบัติงานจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง
- การมาเรียน “ สาย ” 2 ครั้ง ถือเปนการ “ ขาดเรียน ” 1 ครั้ง
- นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 80 % (ไมนอยกวา 11 ครั้งของเวลาเรียนทั้งหมด) จึงจะมีสิทธิ์สอบ
ขาดเรียนไดไมเกิน 3 ครั้ง
- การทดลองแตละครั้งใหนักศึกษาสงใหอาจารยผูสอนตรวจ และใหคะแนนหลังจากทําการทดลอง วิเคราะห
และสรุปผลการทดลองเสร็จทุกครั้งภายในเวลาเรียน สําหรับ นักศึกษาที่ไมสามารถสงผลการทดลองไดภายในเวลา
เรียน จะถูกตัดคะแนนลดลงครึ่งหนึ่ง จากการทดลองครั้งละ 10 คะแนน รวม 10 การทดลอง จากนั้นนําไปคิดเปน
เกณฑการใหคะแนนเปน 40%
- กรณีนักศึกษาขาดทําการทดลองใหนักศึกษาวางแผนการซอมการทดลองที่ขาดไปตามเนื้อหาการสอน
ตามตารางในหนาถัดไป โดยที่จะอนุญาตใหซอมการทดลองที่ขาดไปกอนสอบปลายภาคได 1 การทดลองเทานั้น

เนื้อหาการสอน
ครั้งที่
เนื้อหา
1 - ระเบียบและขอตกลงการเรียนวิชาปฏิบัติการ และเกณฑ
การเก็บคะแนนและการวัดผล
- แนะนําการใชเครื่องมือ ชุดทดลองดิจิตอล DT-1 plus
2 - ทบทวนการใชเครื่องมือดิจิตอลมัลติมิเตอรสําหรับวิชาปฏิบัติการระบบ
ดิจิตอล
การทดลองที่ 1 ลอจิกเกตชนิดทีทีแอล
3 การทดลองที่ 2 เกตอเนกประสงคชนิดแนนด และนอร
4 การทดลองที่ 3 การลดรูปเกตโดยใชคารโนห วงจรทีทีแอลเบอร
5 การทดลองที่ 4 วงจรบวก และ ลบ เลขฐาน 2
6 การทดลองที่ 5 วงจรทางคณิตศาสตร
สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย
7 การทดลองที่ 6 Flip-Flop
8 การทดลองที่ 7 Shift Register
9 การทดลองที่ 8 วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส และตัวแสดงผล
10 การทดลองที่ 9 วงจรนับแบบอะซิงโครนัส
11 การทดลองที่ 10 วงจรนับแบบซิงโครนัส
12 แนะนําการประยุกตใช Arduino กับวงจรดิจิตอล และซอมการทดลองที่
ขาดได 1 ครั้ง
13 การนําเสนอเนื้อหาวิชา (Mini Project)
14
สอบปฏิบัติปลายภาค
สอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

ชี้แจงรายละเอียด (Mini Project)
สงหัวขอ (Mini Project)

Simulation ดวย Max plus II
Simulation ดวย Max plus II

หมายเหตุ ตารางการสอนของคณาจารยแตละทาน
EL254
Section 2511
วัน จันทร เวลา 08.40-11.40 (ผศ.ดร.สุพจน , อ.ปยะ)
EL255
Section 2521
วัน พุธ เวลา
08.40-11.40 (อ.ธิดารัตน , ผศ.ธนะศักดิ์)
Section 2522
วัน พุธ เวลา
12.40-15.40 (อ.ธิดารัตน , ผศ.ดร.สุพจน)
**(Mini Project)***
งบประมาณกลุมละ 300-500 บาท ไมจํากัดหัวขอ แตตองมีการประยุกตใชงานรวมกับอุปกรณตางๆ

