ก

คํานํา
เอกสารประกอบการเรี ยน วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้ า รหัสวิชา 2104-2114
ใช้ประกอบการสอนนักเรี ยนระดับชั้น ปวช. ชั้นปี ที่ 3 แผนกช่างไฟฟ้ ากําลัง เพื่อต้องการให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนดีข้ ึนกว่าเดิม เอกสารประกอบการเรี ยนฉบับนี้ สาํ เร็ จลงได้
โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียงิ่ จากผูเ้ กี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ าย ที่กรุ ณาให้ความคิดเห็น เสนอแนะ
และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องมาโดยตลอด
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายสมเจตน์
ม่วงเกษม
ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ นายจรวย
ไกรเพ็ชร ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นายเพิ่ม บดีรัฐ ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิค
กําแพงเพชร นายคมสันต์ ม่วงทิพย์ ครู วทิ ยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายบุญสื บ
โพธิ์ศรี ครู วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ
ผศ.ธนิต
บุญใส อาจารย์ประจําภาควิชาคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําและตรวจสอบในเรื่ องต่าง ๆ
คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากเอกสารเล่มนี้ผเู ้ ขียนขอมอบแด่บิดามารดาและครู อาจารย์
ทุกท่าน ด้วยความเคารพยิง่

นายอํานาจ ชนพิทกั ษ์

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

คํานํา
สารบัญ
สารบัญรู ป
สารบัญตาราง
แบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 3
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 3
กิจกรรมการเรี ยนการสอนหน่วยที่ 3
แผนผังมโนทัศน์หน่วยที่ 3
เนือ้ หาบทที่ 3 พื้นฐานทางดิจิตอลของ PLC
ระบบเลขฐาน
การแปลงเลขฐาน
โครงสร้างของข้อมูล
พื้นฐานทางดิจิตอล
แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม
แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 3
เฉลยแบบฝึ กหัดหน่วยที่ 3
ใบงานหน่วยที่ 3
เฉลยใบงานหน่วยที่ 3
ใบประเมินผลการปฏิบตั ิงานหน่วยที่ 3
แบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 3
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนหน่วยที่ 3
แบบประเมินผลด้านจิตพิสยั หน่วยที่ 3
แบบประเมินผลรวมหน่วยที่ 3
บรรณานุกรม

ก
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92
95
96
97
98
99
102
108
109
114
115
124
128
130
132
133
136
137
138
139

ค

สารบัญรู ป
รูปที่
3.1 สัญลักษณ์ของบัฟเฟอร์เกต
3.2 สัญลักษณ์ของนอตเกต
3.3 สัญลักษณ์ของแอนด์เกต
3.4 สัญลักษณ์ของออร์เกต
3.5 สัญลักษณ์ของแนนด์เกต
3.6 สัญลักษณ์ของนอร์เกต
3.7 สัญลักษณ์ของเอ็กคลูซีฟออร์ เกต
3.8 สัญลักษณ์ของเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต

หน้ า
109
110
110
111
111
112
112
113

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

3.1 เปรี ยบเทียบเลขฐานสองกับฐานสิ บ
3.2 เปรี ยบเทียบเลขฐานสิ บกับฐานแปด
3.3 เปรี ยบเทียบเลขฐานสิ บกับฐานสิ บหก
3.4 เปรี ยบเทียบระหว่างเลขฐานต่าง ๆ
3.5 การแปลงเลขฐานสองเป็ นเลขฐานสิ บกรณี เป็ นเลขจํานวนเต็ม
3.6 การแปลงเลขฐานสองเป็ นเลขฐานสิ บกรณี เป็ นเลขจํานวนเต็ม
3.7 การแปลงเลขฐานสองเป็ นเลขฐานสิ บกรณี เป็ นเลขทศนิยม
3.8 การแปลงเลขฐานสองเป็ นเลขฐานสิ บกรณี เป็ นเลขทศนิยม
3.9 การแปลงเลขฐานแปดเป็ นเลขฐานสิ บ
3.10 การแปลงเลขฐานแปดเป็ นเลขฐานสิ บ
3.11 การแปลงเลขฐานสิ บหกเป็ นเลขฐานสิ บ
3.12 การแปลงเลขฐานสิ บหกเป็ นเลขฐานสิ บ
3.13 แสดงโครงสร้างของข้อมูลในหนึ่งเวิร์ด
3.14 แสดงโครงสร้างของข้อมูล รี เลย์ภายใน(IR) เวิร์ด 001 บิตที่ 05 (00105)
3.15 แสดงโครงสร้างของข้อมูล รี เลย์ภายใน(IR) เวิร์ด 010 บิตที่ 07
3.16 ตารางความจริ งของ Buffer Gate
3.17 ตารางความจริ งของ NOT Gate
3.18 ตารางความจริ งของ AND Gate
3.19 ตารางความจริ งของ OR Gate
3.20 ตารางความจริ งของแนนด์เกต
3.21 ตารางความจริ งของนอร์เกต
3.22 ตารางความจริ งของเอ็กคลูซีฟออร์ เกต
3.23 ตารางความจริ งของเอ็กซ์คลูซีฟนอร์ เกต
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บรรณานุกรม

131

