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วิชา  คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รหัสวิชา 20112701 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2559 

ภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2561 

 

 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 

 
นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 ชั้น ปวส.2 สายตรง จํานวนเต็ม 15 คน   

หองเรียน 4204  ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

เวลาเรียน วันจันทร เวลา 08.00 –11.00 น. 

     
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

สัปดาหที่  1  วันท่ี  4  มิถุนายน  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15 คน  เขาเรียน 14 คน   ขาดเรียน 1 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คณิตศาสตรท่ัวไปที่ใชในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

1. ฟงกชันเชิงเสน 

2. ฟงกชันกําลังสอง 

3. ฟงกชันเอกซโปเนนเชียล 

4. ฟงกชันลอการิทึม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1.  คํานวณหาคาของฟงกชันเชิงเสนและฟงกชันกําลังสองได 

        2.  เขียนกราฟฟงกชันเชิงเสนและฟงกชันกําลังสองได 

        3.  คํานวณหาคาของฟงกชันเอกซโปเนนเชียลได 

        4.  คํานวณหาคาของฟงกชันลอการิทึมได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    

     - 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  2  วันท่ี  11  มิถุนายน  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15 คน  เขาเรียน 13 คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คณิตศาสตรท่ัวไปที่ใชในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ตอ)   

            1. ฟงกชันตรีโกณมิต ิ

 2. ฟงกชันไฮเพอรโบลิก 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา    สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1. คํานวณหาคาของฟงกชันตรีโกณมิตไิด 

  2. คํานวณหาคาของฟงกชันไฮเพอรโบลิกได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา                  

            

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  3  วันท่ี  18  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน 15 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   อนุพันธ 

            1. อนุพันธเบ้ืองตน 

 2 การหาอนุพันธ 

 3. การหาอนุพันธโดยใชกฏ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการแทนสตูรของลิมติ 

  2. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการใชกฏ 

  3. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการใชสูตร 

  4. คํานวณหาผลอนุพันธได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  4  วันท่ี  25  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน 12 คน   ขาดเรียน 3 คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   อนุพันธ (ตอ) 

            1. อนุพันธเบ้ืองตน 

 2 การหาอนุพันธ 

 3. การหาอนุพันธโดยใชกฏ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา   สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการแทนสตูรของลิมติ 

  2. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการใชกฏ 

  3. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการใชสูตร 

  4. คํานวณหาผลอนุพันธได 

  4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

            4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

- 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  5  วันท่ี  2  กรกฎาคม   2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15 คน  เขาเรียน 13 คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   อนุพันธ (ตอ) 

            1. อนุพันธเบ้ืองตน 

 2 การหาอนุพันธ 

 3. การหาอนุพันธโดยใชกฏ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา สาระใชวิธ ี         

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรือ่ง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการแทนสูตรของลิมิต 

  2. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการใชกฏ 

  3. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธโดยการใชสูตร 

  4. คํานวณหาผลอนุพันธได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาทีข่าดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

  

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  6  วันท่ี  9  กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน 15 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   อนุพันธยอย  

  1.  อนุพันธยอย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา   สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1. เขาใจหลักการวธิหีาอนุพันธยอย 

  2. คํานวณหาผลอนุพันธยอยได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา      

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  7  วันท่ี  16 กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน 13 คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การอินทริเกต 

    1.  การอินทริเกต 

    2.  การอินทริเกตแบบไมจํากัดเขต 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา  สาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  เขาใจหลักการการอินทริเกต 

    2.  คํานวณหาผลอินทริเกตแบบไมจํากดัเขตได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  8  วันท่ี  23  กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน 13 คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การอินทริเกต (ตอ) 

 1.  เทคนิคการอินทริเกต 

    2.  การอินทริเกตฟงกชันตรีโกณมิต ิ

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา  สาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

 1.  เขาใจหลักการใชเทคนิคการอินทริเกต 

      2.  คํานวณหาผลอินทริเกตฟงกชันตรีโกณมติิได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

          4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  9  ระหวางวันท่ี 30 กรกฎาคม   2561 ถึงวันท่ี  3  สิงหาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน  -  คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   สอบกลางภาค 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 - สอบกลางภาค 
 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 - 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

 - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  10  วันท่ี  6  สิงหาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน 14  คน   ขาดเรียน 1 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  การอินทริเกต (ตอ) 

    1.  การอินทริเกตทีละสวน 

    2.  การอินทริเกตโดยใชเศษสวนยอย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  คํานวณหาผลอินทริเกตทีละสวนได 

    2.  คํานวณหาผลอินทริเกตโดยใชเศษสวนยอยได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

               4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  11  วันท่ี  13  กรกฎาคม   2561 

วันหยุดราชการ 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน  -  คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   - 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 - 
 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 - 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

 - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  12  วันท่ี  20  กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน  10  คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผันของลาปลาซ 

    1.  นิยามและทฤษฎีเบื้องตน 

    2.  ผลการแปลงลาปลาซของอนุพันธและอินทริกรลั 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา  สาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  เขาใจของนิยามและทฤษฎเีบื้องตนผลการแปลงลาปลาซ 

    2.  คํานวณหาผลการแปลงลาปลาซของอนุพันธและอินทริกรลัได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหต ุและใหคําปรึกษา 

 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  13  วันท่ี  27  กรกฎาคม   2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน  14  คน  ขาดเรียน 1 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผันของลาปลาซ (ตอ) 

    1.  ผลการแปลงผกผันของลาปลาซ 

    2.  ผลการแปลงผกผันของลาปลาซโดยอาศัยเศษสวนยอย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา สาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  คํานวณหาผลการแปลงผกผันของลาปลาซได 

    2.  คํานวณหาผลการแปลงผกผันของลาปลาซโดยอาศัยเศษสวนยอยได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

           4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  14  วันท่ี  3  กันยายน   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน  13  คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   อนุกรมฟูเรยีร 

    1.   อนุกรมฟูเรียร 

    2.   อนุกรมฟูเรียรของฟงกชันที่มีคาบเปน 2π 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธ ี           

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.   เขาใจหลักการการอนุกรมฟูเรียร 

    2.   คํานวณหาผลอนุกรมฟูเรยีรของฟงกชันที่มีคาบเปน 2π ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

           4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  15  วันท่ี  10  กันยายน   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15 คน  เขาเรียน  13  คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   อนุกรมฟูเรยีร (ตอ) 

    1.   อนุกรมฟูเรียรของฟงกชันท่ีมีคาบเปน 2L 

    2.   อนุกรมฟูเรียรของฟงกชันคูและฟงกชันคี ่

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา  สาระใชวิธ ี

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  คํานวณหาผลอนุกรมฟูเรียรของฟงกชันทีม่ีคาบเปน 2L ได 

    2.  คํานวณหาผลอนุกรมฟูเรียรของฟงกชันคูและฟงกชันคี่ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

              4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

        

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  16  วันท่ี  17  กันยายน   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน 14 คน   ขาดเรียน 1 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คณิตศาสตรประยุกตและการนําไปใช 

    1. การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวยการแปลงฟงกชันลาปลาซ 

    2. ระบบอันดับหนึ่ง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา  สาระใชวิธ ี

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1. วิเคราะหวงจรไฟฟาดวยการแปลงฟงกชันลาปลาซได 

    2. วิเคราะหระบบอันดบัหนึ่งได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  17  วันท่ี  24  กันยายน   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน  14  คน   ขาดเรียน 1 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คณิตศาสตรประยุกตและการนําไปใช (ตอ) 

    1. ระบบอันดับสอง 

        2. ระบบทรานสเฟอรฟงกชัน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหา  สาระใชวิธ ี

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได      

    1. วิเคราะหระบบอันดบัสองได 

        2. วิเคราะหระบบทรานสเฟอรฟงกชันได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

        4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  18  ระหวางวันท่ี   1  ตุลาคม  ถึงวันที่  5 ตุลาคม 2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  15  คน  เขาเรียน - คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   สอบปลายภาค 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 - สอบปลายภาค 
 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 - 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

 - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งท่ีทานปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี ้

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยที่สุดหรือไมเลย 
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สวนท่ี 1  ประเมินตนเอง      

1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวดัผล วิชานี ้      

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน      

3. เตรียมการสอนลวงหนาทั้งเนื้อหาและวิธีการ      

4. คนควาและปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหถูกตองทันสมัย      

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา      

6. ใชเทคนิควธิสีอนหลากหลายแบบ      

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเตมิ      

9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวางการสอน      

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

สวนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรยีน      

12. เนื้อหาวิชาใหความรูแกผูเรียน      

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได      

14. วิชานี้กระตุนใหเกิดความคิดรเิริ่ม      

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง      

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม      

17. เปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง      

19. ผูสอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช      

20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน      

21. เอกสารหรืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม      

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพ่ิมเติม      

23. ผูเรียนมโีอกาสฝกตนเองใหมวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน      

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน      

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน      

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรยีมการสอน      
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27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน      

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง      

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน      

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู      

ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 

31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
 

 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง      

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

รวมคะแนน 165 

คาเฉลี่ยที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.71 

สรุปผลการประเมินอยูในระดบั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดีมาก   (4.50 – 5.00) 

 ดี                         (3.50 – 4.49) 

 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 

 ควรปรับปรงุ           (1.50 – 2.49) 

 ควรปรับปรงุอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


