
  
 

 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา ดจิิตอลเบือ้งตน  รหัสวิชา 10111407 

  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559 

  
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2559 

 
ครูผูสอน ผูชวยศาสตราจารยวรีธรรม ไชยยงค    

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

 
นักศกึษาสาขาวิชาไฟฟากาํลัง  ช้ัน  ปวช.1 หอง 1/1 

จํานวนเต็ม 14  คน  หองเรียน 5203 
 

เวลาเรียน วนัพฤหัสบดี เวลา   8.00-12.00 น. 

 

    คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 1   วันที่.............10 พ.ย 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  

ระบบเลขฐานประกอบดวยเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16 ระบบเลขฐาน 2 (Binary 
Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 2 ตัว ไดแกเลข 0 กับ เลข 1 ซึ่งเปนเลขฐานที่
คอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดงาย เพราะวาอุปกรณทางไฟฟาก็มีสถานะเพียง 2 สถานะ คือ เปด กับ ปด ซึ่งก็
เทียบไดกับ 0 กับ 1 แตถาใชเลขฐาน 10 ในคอมพิวเตอรอาจจะเกิดปญหาอยางอ่ืนตามมา หรือแมแต
อุปกรณทางไฟฟา ก็ตองแบงสถานะออกเปน 10 สถานะ ซึ่งไมเปนที่นิยมนัก การเก็บขอมูลในระบบของ
คอมพิวเตอรก็จะจัดเก็บเปนกลุมตัวเลขฐานสองหลายบิต ขึ้นอยูกับขนาดของสิ่งที่ตองการเก็บ และ
หนวยความจําที่ใช 

ระบบเลขฐาน 8 (Octal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 8 ตัว ซึ่งประกอบดวย
เลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ซึ่งเปนเลขฐานที่เพิ่มเน้ือที่หนวยความจําในการเก็บใหมากขึ้น การเก็บขอมูล
เปนเลขฐาน 8 จะทําใหเก็บขอมูลไดมากขึ้น 

ระบบเลขฐาน 10 (Decimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว ซึ่ง
ประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ซึ่งระบบเลขฐาน 10 เปนระบบเลขฐานที่คนทั่วไปสามารถ
เขาใจไดเปนอยางดี เพราะเปนตัวเลขที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันซึ่งใชมาตลอด สามารถจําไดและคํานวณได
งายกวาเลขฐานอ่ืน ๆ 

ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว
และตัวอักษรแทนตัวเลขอีก 6 ตัว ซึ่งประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแทน 10 ถึง 15 ไดแก A, B, C, D, E, F ซึ่งก็จะเก็บขอมูลไดมากกวาระบบเลขฐาน 2 ฐาน 8 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ถามตอบปญหา 
2.3  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูการแปลงระบบเลขฐานและรหัส 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 2   วันที่.............17 พ.ย 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน....12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  

ระบบเลขฐานประกอบดวยเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16 ระบบเลขฐาน 2 (Binary 
Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 2 ตัว ไดแกเลข 0 กับ เลข 1 ซึ่งเปนเลขฐานที่
คอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดงาย เพราะวาอุปกรณทางไฟฟาก็มีสถานะเพียง 2 สถานะ คือ เปด กับ ปด ซึ่งก็
เทียบไดกับ 0 กับ 1 แตถาใชเลขฐาน 10 ในคอมพิวเตอรอาจจะเกิดปญหาอยางอ่ืนตามมา หรือแมแต
อุปกรณทางไฟฟา ก็ตองแบงสถานะออกเปน 10 สถานะ ซึ่งไมเปนที่นิยมนัก การเก็บขอมูลในระบบของ
คอมพิวเตอรก็จะจัดเก็บเปนกลุมตัวเลขฐานสองหลายบิต ขึ้นอยูกับขนาดของสิ่งที่ตองการเก็บ และ
หนวยความจําที่ใช 

ระบบเลขฐาน 8 (Octal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 8 ตัว ซึ่งประกอบดวย
เลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ซึ่งเปนเลขฐานที่เพิ่มเน้ือที่หนวยความจําในการเก็บใหมากขึ้น การเก็บขอมูล
เปนเลขฐาน 8 จะทําใหเก็บขอมูลไดมากขึ้น 

ระบบเลขฐาน 10 (Decimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว ซึ่ง
ประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ซึ่งระบบเลขฐาน 10 เปนระบบเลขฐานที่คนทั่วไปสามารถ
เขาใจไดเปนอยางดี เพราะเปนตัวเลขที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันซึ่งใชมาตลอด สามารถจําไดและคํานวณได
งายกวาเลขฐานอ่ืน ๆ 

ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว
และตัวอักษรแทนตัวเลขอีก 6 ตัว ซึ่งประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแทน 10 ถึง 15 ไดแก A, B, C, D, E, F ซึ่งก็จะเก็บขอมูลไดมากกวาระบบเลขฐาน 2 ฐาน 8 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ถามตอบปญหา 
2.3  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูการแปลงระบบเลขฐานและรหัส 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 3   วันที่.............24 พ.ย 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ฟงกชันลอจิก 
การเขียนการทํางานในลักษณะของลอจิกฟงกชัน  สามารถนําเขียนเปนวงจรลอจิกไดโดยพิจารณาจาก 

การกระทําทางลอจิกภายในลอจิกฟงกชัน  ในทางกลับกันสําหรับการเขียนลอจิกฟงกชันจากวงจรลอจิก 
สามารถทําไดโดยพิจารณาการทํางานของลอจิกเกตแตละตัวในวงจรแลวนํามาเขียนเปนลอจิกฟงกชันรวม
สําหรับการทํางานของวงจรลอจิก 
การเขียนสมการลอจิกเต็มรูป 

การเขียนสมการลอจิกก็คือการเขียนฟงกชั่นสวิตชิ่ง (Switching Function) ในรูปแบบการทําพื้น ฐานทาง 
ลอจิกน้ันเอง ซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ  

- ฟงกชั่นเต็มรูปแบบ ผลบวกของเทอมผลคูณ (Canonical Sum of Product Form) หมายถึง การนําตัว
แปรซึ่งอยูในรูปปกติและรูปคอมพลีเมนตมา AND กัน 

 ซึ่งเราเรียกเทอมที่ AND กันน้ีวา มินเทอม (Minterm) แลวจึงนํามินเทอมแตละเทอมมา OR กันอีกที ดัง
ตัวอยาง ฟงกชั่นที่มี 3 ตัวแปร คือ A, B และ C จะเขียนไดเปน  

f(A,B,C)   =    B  +AB  + BC 
โดยที่ f(A,B,C) เปนฟงกชั่นสวิตชิ่งของตัวแปรลอจิกA, B และ C ซึ่งคาของฟงกชั่น f จะเปนได2 คา คือ 0 

หรือ 1 ขึ้นอยูกับตัวแปร A, B, C ทั้ง 3 ตัว นอกจากน้ี อาจเขียนใหอยูในรูปของมินเทอมไดดังน้ี  
f(A,B,C) = m2+m6+m3 (m=มินเทอม) 
เพื่อความสะดวกอาจเขียนไดดังน้ี  
f(A,B,C)      =    m  (2,6,3) 
 การเขียนสมการลอจิก (Logic expression) จากตารางความจริง (Truth table) - ฟงกชั่นในรูปแบบเต็ม

ผลบวกของเทอมผลคูณ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหวัขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูฟงกชันลอจิก 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 4   วันที่.............1 ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ตารางความจริง สัญลักษณลอจิกเกต 

ตารางความจริง เปนตารางที่บอกถึงฟงกชันเอาตพุตของวงจรลอจิก หรือฟงกชันเอาตพุตของลอจิก
เกต มีความสัมพันธกับวงจรลอจิก ความสัมพันธดังกลาว จึงมีความสําคัญ ทั้งน้ีเราจะสามารถเขียนรูปสมการ
จากตารางความจริงของวงจรลอจิกไดเชนเดียวกัน 

 
AND Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logic 1 และจะให 

Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน Logical 0 
OR Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน Logic 

1 และจะให Output  เปน Logical 0 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logical 0 
NOT Gate คือ เกตที่ให Output เปน Complement ของ Input 
NAND Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน 

Logic 0 และจะให Output  เปน Logical 0 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logical 1 
NOR gate คือ gate ที่ให output เปน logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน logic 0 และจะให 

output  เปน logical 0 เมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน logical 1 
Exclusive OR Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input มี Logic ตางกัน และ

จะให Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input มี Logical เหมือนกัน  
Comparators Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input มี Logic เหมือนกัน 

และจะให Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input มี Logical ตางกัน 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูตารางความจริง สัญลักษณลอจิกเกต 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 5   วันที่.............8 ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ตารางความจริง สัญลักษณลอจิกเกต 

ตารางความจริง เปนตารางที่บอกถึงฟงกชันเอาตพุตของวงจรลอจิก หรือฟงกชันเอาตพุตของลอจิก
เกต มีความสัมพันธกับวงจรลอจิก ความสัมพันธดังกลาว จึงมีความสําคัญ ทั้งน้ีเราจะสามารถเขียนรูปสมการ
จากตารางความจริงของวงจรลอจิกไดเชนเดียวกัน 

 
AND Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logic 1 และจะให 

Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน Logical 0 
OR Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน Logic 

1 และจะให Output  เปน Logical 0 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logical 0 
NOT Gate คือ เกตที่ให Output เปน Complement ของ Input 
NAND Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน 

Logic 0 และจะให Output  เปน Logical 0 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logical 1 
NOR gate คือ gate ที่ให output เปน logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน logic 0 และจะให 

output  เปน logical 0 เมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน logical 1 
Exclusive OR Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input มี Logic ตางกัน และ

จะให Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input มี Logical เหมือนกัน  
Comparators Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input มี Logic เหมือนกัน 

และจะให Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input มี Logical ตางกัน 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูตารางความจริง สัญลักษณลอจิกเกต 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 



  
 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 6   วันที่......15 ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- พีชคณิต บูลลีน 

ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory) เปนทฤษฎีที่ใชในการคํานวณทางลอจิก ซึ่งใชกับ เลขฐาน 2 ที่
มีตัวแปร 0 และ 1 รวมกับการใชงานของ AND Gate, OR Gate และ NOT Gate หรือคอมพลีเมนท 
เน่ืองจากเลขฐานสอง มีความสําคัญมากในทางวงจรลอจิกเกต กลาวคือ สัญลักษณ 0 และ 1 จะใชแสดง
สภาวะสองสภาวะของวงจร หรืออุปกรณดิจิตอล คอมพิวเตอร โดยสภาวะ 0 และ 1 น้ี อาจจะ   มีลักษณะ
เปน ON และ OFF สวิตชปดและสวิตชเปด แรงดันไฟฟาสูงและ ตํ่า แรงดันไฟฟาบวกและลบเปนตน 
        หลักเกณฑที่สําคัญของทฤษฎีบูลีน จะถูกนํามาเขียนเปนรูปสมการของตัวแปรแทน วงจรลอจิก เรา
สามารถเปลี่ยนรูปสมการบูลีนใหมีรูปใหมที่มีจํานวนเทอม และตัวแปรนอยลงได     ในทํานองเดียวกัน 
สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตหลายตัว มีความซับซอนมากใหมีขนาดนอยลง ขณะที่ฟงกชัน
การทํางานเหมือนเดิม 
        ทฤษฎีของบูลีนซึ่งมีกฎตาง ๆ จึงมีประโยชนและนําไปใชงานในการเขียนสมการแทนวงจรลอจิกได และ
สามารถเขียนวงจรลอจิกจากสมการบูลีนได อีกทั้งสามารถลดรูปวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตมากๆ ซับซอนใหมี
ขนาดเล็กลงได เพื่อความประหยัดในการออกแบบ ลดเวลาหนวงในการทํางานของวงจรลอจิก 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูพีชคณิต บูลลีน 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 



  
 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 7   วันที่......22.. ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- พีชคณิต บูลลีน 

ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory) เปนทฤษฎีที่ใชในการคํานวณทางลอจิก ซึ่งใชกับ เลขฐาน 2 ที่
มีตัวแปร 0 และ 1 รวมกับการใชงานของ AND Gate, OR Gate และ NOT Gate หรือคอมพลีเมนท 
เน่ืองจากเลขฐานสอง มีความสําคัญมากในทางวงจรลอจิกเกต กลาวคือ สัญลักษณ 0 และ 1 จะใชแสดง
สภาวะสองสภาวะของวงจร หรืออุปกรณดิจิตอล คอมพิวเตอร โดยสภาวะ 0 และ 1 น้ี อาจจะ   มีลักษณะ
เปน ON และ OFF สวิตชปดและสวิตชเปด แรงดันไฟฟาสูงและ ตํ่า แรงดันไฟฟาบวกและลบเปนตน 
        หลักเกณฑที่สําคัญของทฤษฎีบูลีน จะถูกนํามาเขียนเปนรูปสมการของตัวแปรแทน วงจรลอจิก เรา
สามารถเปลี่ยนรูปสมการบูลีนใหมีรูปใหมที่มีจํานวนเทอม และตัวแปรนอยลงได     ในทํานองเดียวกัน 
สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตหลายตัว มีความซับซอนมากใหมีขนาดนอยลง ขณะที่ฟงกชัน
การทํางานเหมือนเดิม 
        ทฤษฎีของบูลีนซึ่งมีกฎตาง ๆ จึงมีประโยชนและนําไปใชงานในการเขียนสมการแทนวงจรลอจิกได และ
สามารถเขียนวงจรลอจิกจากสมการบูลีนได อีกทั้งสามารถลดรูปวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตมากๆ ซับซอนใหมี
ขนาดเล็กลงได เพื่อความประหยัดในการออกแบบ ลดเวลาหนวงในการทํางานของวงจรลอจิก 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูพีชคณิต บูลลีน 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 



  
 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 8  วันที่......29.. ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- แผนผังคาโนห 

การลดรูป Boolean Expression หรือ Switching Function ใหสั้นที่สุดน้ัน เราสามารถทําไดโดยใช
ทฤษฎีของ Boolean ดังกลาวแลว แตดูเหมือนจะเปนการอยากในกรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัวการใชแผนผัง
คารโนห (Karnaugh Map) จะชวยในการแกปญหาจะเปนการงายกวา และจะมีขอผิดพลาดนอยกวา 
วิธีการใชเทคนิคของ Karnaugh Map 
แผนผังคารโนหชนิด 2 ตัวแปร (2- Variable Karnuagh map) 
       Karnaugh map ชนิด 2 ตัวแปร ประกอบดวยชองซึ่งแทนดวยคาของตัวแปรน้ัน ๆ จํานวน 2

2
 = 4 

ชอง (คายกกําลัง คือจํานวนของตัวแปร) 
แผนผังคารโนหชนิด 3 ตัวแปร (3- Variable Karnaugh map) 
       Karnagh map ชนิด 3 ตัวแปรประกอบดวยชองซึ่งแทนดวยคาของตัวแปรน้ันๆ จํานวน 2

3
 = 8 

ชอง 
แผนผังคารโนหชนิด 4 ตัวแปร (4 - Variable Karnagh map) 
       Karnagh map  ชนิด 4 ตัวแปร ประกอบดวยชองซึ่งแทนดวยคาของตัวแปรน้ัน ๆ จํานวน 2

4
  = 

16 ชอง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 
 



  
 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 9  วันที่......12 ม.ค. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........5......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- คูมือของผูผลิตและวงจรลอจิกตาง ๆ 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูคูมือของผูผลิตและวงจรลอจิกตาง ๆ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 10  วันที่......19 ม.ค. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ตอและทดสอบวงจรลอจิก 

 
ลอจิกเกตพื้นฐาน (BASIC LOGIC GATES)  

เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองคํานวณเลข และอุปกรษทางดิจิตอลมากมายที่สามารถทํางานใหกับมนุษย 
ไดอยางนาอัศจรรยน้ัน ลวนประกอบขึ้นจากออุปรณและวงจรทางดิจิตอล ที่มีการทํางานในลักษณะของลอ 
จิกและวงจรดิจิตอลน้ัน จะมีสวนประกอบพื้นฐาน คือ ลอจิกเกต (Logic gate) ซึ่งจะมีการทํางานเหมือน
ระบบ เลขไบนาร่ี (มีเลข 0 กับเลข 1) ดังน้ัน บุคคลทึ่ตองทํางานหรือเกี่ยวของกับระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจและใชงานไดอยางถูกตองของการทํางานแบบไบนาร่ีของลอจิกเกต (logic gate) 
ในสวนน้ีจะศึกษาการทํางานของลอจิกเกตพื้นฐาน เชน AND, OR, NOT, NOR และ NAND เพื่อเปนพื้นฐาน 
ในการสรางวงจรลอจิกที่ซับซอนตอไป  
 

คาคงที่ลอจิกและตัวแปรลอจิก (logic constants and logic variables) พีชคณิตทางลอจิก ใช
สําหรับหาขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการกระทําทางลอจิก ซึ่งจะแตกตางกับพีชคณิต ทั่วๆ ไป ตรงที่พีชคณิต
ทางลอจิกประกอบดวยชุดของตัวคงที่ และตัวแปรที่มีคาไดเพียง 2 คาเทาน้ัน คือ 0 และ 1 ตัวแปรน้ี จะ
เรียกวา ตัวแปรลอจิก (Logic variables) อาจแทนดวยตัวอักษร เชน A, B, C, a, b, c,... ฯลฯ สําหรับคาของ
ตัวแปรลอจิกที่มีคาเปน 0 หรือ 1 ที่เวลาตางๆ กันน้ัน เราจะเรียกวา ระดับลอจิก (logic level) ดังน้ัน คา
ระดับแรงดันไฟฟาของวงจรดิจิตอลที่ชั้วอินพุตและเอาตพุตของวงจร เราสามารถแทนไดดวยระดับลอจิก เชน 
ระดับแรงดันจาก 2 - 5 โวลต ใหมีคาเปนลอจิก 1 ดังน้ันคาแรงดันในวงจรดิจิตอลจะมีระดับลอจิกเปน 0 
หรือ 1 ก็ขึ้นอยูกับคาจริงของการทํางานของวงจร  
 
การกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 

สําหรับตัวแปรลอจิกดังที่ไดกลางมาแลว เราสามารถนํามากระทํากันดวยตัวกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 
มี 3 แบบ คือ 
1. การคูณทางลอจิก เรียกวา การคูณแบบ AND หรือ การกระทํา AND มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายคูณแบบ
จุด (.) 
2. การบวกทางลอจิก เรียกวา การบวกแบบ OR หรือ การกระทํา OR มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายบวก (+) 
3. การคอมพลีเมนตทางลอจิก หรือการกลับคา เรียกวา การกระทํา NOT มีสัญลักษณคือขีดบน ( - ) 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



  
 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 11  วันที่......26 ม.ค. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ตอและทดสอบวงจรลอจิก 

 
ลอจิกเกตพื้นฐาน (BASIC LOGIC GATES)  

เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองคํานวณเลข และอุปกรษทางดิจิตอลมากมายที่สามารถทํางานใหกับมนุษย 
ไดอยางนาอัศจรรยน้ัน ลวนประกอบขึ้นจากออุปรณและวงจรทางดิจิตอล ที่มีการทํางานในลักษณะของลอ 
จิกและวงจรดิจิตอลน้ัน จะมีสวนประกอบพื้นฐาน คือ ลอจิกเกต (Logic gate) ซึ่งจะมีการทํางานเหมือน
ระบบ เลขไบนาร่ี (มีเลข 0 กับเลข 1) ดังน้ัน บุคคลทึ่ตองทํางานหรือเกี่ยวของกับระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจและใชงานไดอยางถูกตองของการทํางานแบบไบนาร่ีของลอจิกเกต (logic gate) 
ในสวนน้ีจะศึกษาการทํางานของลอจิกเกตพื้นฐาน เชน AND, OR, NOT, NOR และ NAND เพื่อเปนพื้นฐาน 
ในการสรางวงจรลอจิกที่ซับซอนตอไป  
 

คาคงที่ลอจิกและตัวแปรลอจิก (logic constants and logic variables) พีชคณิตทางลอจิก ใช
สําหรับหาขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการกระทําทางลอจิก ซึ่งจะแตกตางกับพีชคณิต ทั่วๆ ไป ตรงที่พีชคณิต
ทางลอจิกประกอบดวยชุดของตัวคงที่ และตัวแปรที่มีคาไดเพียง 2 คาเทาน้ัน คือ 0 และ 1 ตัวแปรน้ี จะ
เรียกวา ตัวแปรลอจิก (Logic variables) อาจแทนดวยตัวอักษร เชน A, B, C, a, b, c,... ฯลฯ สําหรับคาของ
ตัวแปรลอจิกที่มีคาเปน 0 หรือ 1 ที่เวลาตางๆ กันน้ัน เราจะเรียกวา ระดับลอจิก (logic level) ดังน้ัน คา
ระดับแรงดันไฟฟาของวงจรดิจิตอลที่ชั้วอินพุตและเอาตพุตของวงจร เราสามารถแทนไดดวยระดับลอจิก เชน 
ระดับแรงดันจาก 2 - 5 โวลต ใหมีคาเปนลอจิก 1 ดังน้ันคาแรงดันในวงจรดิจิตอลจะมีระดับลอจิกเปน 0 
หรือ 1 ก็ขึ้นอยูกับคาจริงของการทํางานของวงจร  
 
การกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 

สําหรับตัวแปรลอจิกดังที่ไดกลางมาแลว เราสามารถนํามากระทํากันดวยตัวกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 
มี 3 แบบ คือ 
1. การคูณทางลอจิก เรียกวา การคูณแบบ AND หรือ การกระทํา AND มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายคูณแบบ
จุด (.) 
2. การบวกทางลอจิก เรียกวา การบวกแบบ OR หรือ การกระทํา OR มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายบวก (+) 
3. การคอมพลีเมนตทางลอจิก หรือการกลับคา เรียกวา การกระทํา NOT มีสัญลักษณคือขีดบน ( - ) 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 



  
 

- เงื่อนไขคุณธรรม 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได 

- แสดงความรูแผนผังคาโนห 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 12  วันที่......2 ก.พ. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรคอมไบเนชัน 

 
วงจรบวก-ลบเลขฐานสอง 
วงจรบวกเลข (Adder) แบงออกเปน 

- Half Adder (วงจรบวกคร่ึง) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวบวก และ 
มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดดังแสดงในรูป 

- Full Adder (วงจรบวกเต็ม) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง,ตัวบวกและตัวทด
เขา และ มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดคังตรางความจริง 
 
วงจรลบเลข (Subtractor) แบบออกเปน 
 

- Half Subtractor (วงจรลบคร่ึง) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวลบ และ 
มี 2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
 

A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
D = ผลตาง (Difference) 
Bo = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out)ดังแสดงในรูป 
- Full Subtractor (วงจรลบเต็ม) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง, ตัวลบ และตัว

ยมืเขา และ ม ี2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
Di = ผลตาง (Difference) 
B0 = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out) 
Bin = ตัวถูกหลักตํ่ากวาขอยืมไป (Brrow In)ดังแสดงในรูป 

 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 



  
 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

            
       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 13  วันที่......9 ก.พ. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรคอมไบเนชัน 

 
วงจรบวก-ลบเลขฐานสอง 
วงจรบวกเลข (Adder) แบงออกเปน 

- Half Adder (วงจรบวกคร่ึง) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวบวก และ 
มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดดังแสดงในรูป 

- Full Adder (วงจรบวกเต็ม) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง,ตัวบวกและตัวทด
เขา และ มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดคังตรางความจริง 
 
วงจรลบเลข (Subtractor) แบบออกเปน 
 

- Half Subtractor (วงจรลบคร่ึง) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวลบ และ 
มี 2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
 

A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
D = ผลตาง (Difference) 
Bo = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out)ดังแสดงในรูป 
- Full Subtractor (วงจรลบเต็ม) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง, ตัวลบ และตัว

ยมืเขา และ ม ี2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
Di = ผลตาง (Difference) 
B0 = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out) 
Bin = ตัวถูกหลักตํ่ากวาขอยืมไป (Brrow In)ดังแสดงในรูป 

 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



  
 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 14  วันที่......16  ก.พ. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรฟลิปฟลอป 

 
ฟลิปฟลอป เปนวงจรดิจิตอลชนิดหน่ึง คือ มีเอาพุตที่สามารถคงสถาณะได มีดวยกัน 2 เอาตพุต คือ 𝑄𝑄 และ 
𝑄𝑄 เอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตปรกติ และเอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตกลับคา (inverted Output) 

- ฟลิปฟลอปถูกใชงานในระบบดิจิตอล ซึ่งใชสําหรับเปนสวนประกอบของหนวยความจําและในวงจร
Counter เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลที่อยูในรูปของเลขฐาน 2 สําหรับการเปลี่ยนสถาณะเอาตพุต  
ของฟลิปฟลอปจากสภาวะหน่ึงไปยังอีกสภาวะหน่ึงขึ้นอยูกับ สภาวถทางอินพุต โดยมีเงื่อนไขแตกตาง
กันไปตามคุณสมบัติของฟลิปฟลอปแตละชนิดตัวฟลิปฟลอป สามารถสรางขึ้นมาจากเกตพื้นฐานได 
และยังมี IC ใหใชงาน และยังมีฟลิปฟลอปหลายชนิด 

 
ชนิดของฟลิปฟลอป 
- RS Flipflop 
-T Flipflop 
- D Flip Flop 
- JK Flip Flop 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 
 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 15  วันที่......23  ก.พ. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรฟลิปฟลอป 

 
ฟลิปฟลอป เปนวงจรดิจิตอลชนิดหน่ึง คือ มีเอาพุตที่สามารถคงสถาณะได มีดวยกัน 2 เอาตพุต คือ 𝑄𝑄 และ 
𝑄𝑄 เอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตปรกติ และเอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตกลับคา (inverted Output) 

- ฟลิปฟลอปถูกใชงานในระบบดิจิตอล ซึ่งใชสําหรับเปนสวนประกอบของหนวยความจําและในวงจร
Counter เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลที่อยูในรูปของเลขฐาน 2 สําหรับการเปลี่ยนสถาณะเอาตพุต  
ของฟลิปฟลอปจากสภาวะหน่ึงไปยังอีกสภาวะหน่ึงขึ้นอยูกับ สภาวถทางอินพุต โดยมีเงื่อนไขแตกตาง
กันไปตามคุณสมบัติของฟลิปฟลอปแตละชนิดตัวฟลิปฟลอป สามารถสรางขึ้นมาจากเกตพื้นฐานได 
และยังมี IC ใหใชงาน และยังมีฟลิปฟลอปหลายชนิด 

 
ชนิดของฟลิปฟลอป 
- RS Flipflop 
-T Flipflop 
- D Flip Flop 
- JK Flip Flop 

 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 16  วันที่......2  มี.ค. 2560.....................  เวลา.......8.00-12.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เขาเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรนับและแสดงผลเบื้องตน 

 
วงจรนับและรีจีสเตอรเปนการประยุกตเอา ฟลิปฟลอป มาใชงาน วงจรนับเปนวงจรที่เกิดจากการนํา 

ฟลิปฟลอปมาตอรวมกันหลายตัว เพื่อทําหนาที่นับจํานวน คลอก (Clock) หรือพัลซ (Pulse) ที่ปอนเขาทาง
อินพุต หรือบางที่อาจเรียกวาวงจรหารความถี่ สวนรีจีสเตอรก็เชนเดียวกันโดยจะประกอบดวย ฟลิปฟลอป
เปนพื้นฐาน ใชทําหนาที่เก็บขอมูลกอนนําไปประมวลผลและใชเลื่อนขอมูล ซึ่งเรียกวา ชิฟรีจีสเตอร (Shift 
Register) วงจรนับแบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก วงจรนับแบบไมเขาจังหวะ (Asynchronous) และวงจรนับแบบ
เขาจังหวะ (Synchronous) 

 
Asynchronous Counter (Ripple Counter) 
         วงจรนับแบบไมเขาจังหวะ โดยพื้นฐานจะใช J-K Flip Flop มาตอเรียงกันดังวงจรในรูปขางลาง 
สถานะเอาทพุตของ ฟลิปฟลอปแตละตัว (ฟลิปฟลอป 1 ตัว จะแทนเลขฐานสองได 1 บิท) ขึ้นอยูกับสถานะ
เอาทพุตของฟลิปฟลอปตัวกอนหนา คือ ฟลิปฟลอปตัวแรกจะสงสัญญาณ (Pulse ) จาก Q ไปกระตุน 
(Trigger) ที่ Clk ของฟลิปฟลอปตัวที่สอง และฟลิปฟลอปตัวที่สองจะสงสัญญาณไปกระตุน (Trigger) ที่ Clk 
ของฟลิปฟลอปตัวที่สาม ไปเร่ือย ๆ ตามลําดับ การทํางานของวงจรแบบน้ีมีลักษณะไหลเปนระลอก จึงทําใหมี
ชื่ออีกอยางหน่ึงวา วงจรนับแบบริบเปล (Ripple Counter) 
 
Binary Counter 

Binary Counter เปนวงจรบันเลขฐานสอง ตัวอยางวงจรขางลางเรียกวา วงจรนับเลขฐานสองแบบ
ไมเขาจังหวะ (Asynchronous Binary Counter) ใช J-K ฟลิปฟลอป และ ฟลิปฟลอปทุกตัวตอในอยูใน
สถานะ Toggle คือ ให J และ K เปน "1" เพื่อเตรียมพรอมที่จะให ฟลิปฟลอป เปลี่ยนสถานะเอาทพุต เมื่อ
มีคล็อก (Clock) ชนิดขอบขาลง (Negative edge-triggering) เขามาที่ Clk ของฟลิปฟลอปแตละตัว ให
พิจารณาการทํางานจากตารางความจริงและไดอะแกรมของเวลา 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.3  ถามตอบปญหา 
2.4  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 



  
 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได 

- แสดงความรูแผนผังคาโนห 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (ผูชวงศาตรจารยวีรธรรม ไชยยงค) 

                                          อาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบประเมินตนเองในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยที่สุดหรือไม
เลย 

 
 

สิ่งท่ีทานปฏิบัติ 
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สวนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี /     
2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     
3. เตรียมการสอนลวงหนาทั้งเน้ือหาและวิธีการ /     
4. คนควาและปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหถูกตองทันสมัย /     
5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ /     
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  /    
8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม  /    
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคุณธรรมในระหวางการสอน /     
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี  /    
สวนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุงหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน  /    
12. เน้ือหาวิชาใหความรูแกผูเรียน  /    
13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     
14. วิชาน้ีกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่ม /     
15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     
16. กระตุนใหผูเรยีนคนควาเพ่ิมเติม /     
17. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง  /    
19. ผูสอนพยายามเชื่อมโยงเน้ือหาที่สอนกับการนําไปใช  /    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปรมิาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพ่ิมเติม /     
23. ผูเรยีนมีโอกาสฝกตนเองใหมีวินัยและรบัผิดชอบการทํางาน  /    
24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน  /    
25. มีการประเมินผลการเรยีนรูระหวางสอน  /    
26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรียมการสอน  /    
27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     
28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     
29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
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30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสรมิการเรียนรู  /    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

/     

32.  บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
35.  สงเสริมภมูิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 160 
คาเฉลี่ยท่ีได (คะแนน/รวม 35) 4.57 

สรุปผลการประเมนิอยูในระดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ดี                         (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 



  
 

 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา ดจิิตอลเบือ้งตน  รหัสวิชา 10111407 

  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559 

  
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2559 

 
ครูผูสอน ผูชวยศาสตราจารยวรีธรรม ไชยยงค    

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

 
นักศกึษาสาขาวิชาไฟฟากาํลัง  ช้ัน  ปวช.1 หอง 1/2 

จํานวนเต็ม 13  คน  หองเรียน 5203 
 

เวลาเรียน วนัอังคาร เวลา   15.00-19.00 น. 

 

    คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 

 

 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 1   วันที่.............7 พ.ย 2559.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  

ระบบเลขฐานประกอบดวยเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16 ระบบเลขฐาน 2 (Binary 
Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 2 ตัว ไดแกเลข 0 กับ เลข 1 ซึ่งเปนเลขฐานที่
คอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดงาย เพราะวาอุปกรณทางไฟฟาก็มีสถานะเพียง 2 สถานะ คือ เปด กับ ปด ซึ่งก็
เทียบไดกับ 0 กับ 1 แตถาใชเลขฐาน 10 ในคอมพิวเตอรอาจจะเกิดปญหาอยางอ่ืนตามมา หรือแมแต
อุปกรณทางไฟฟา ก็ตองแบงสถานะออกเปน 10 สถานะ ซึ่งไมเปนที่นิยมนัก การเก็บขอมูลในระบบของ
คอมพิวเตอรก็จะจัดเก็บเปนกลุมตัวเลขฐานสองหลายบิต ขึ้นอยูกับขนาดของสิ่งที่ตองการเก็บ และ
หนวยความจําที่ใช 

ระบบเลขฐาน 8 (Octal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 8 ตัว ซึ่งประกอบดวย
เลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ซึ่งเปนเลขฐานที่เพิ่มเน้ือที่หนวยความจําในการเก็บใหมากขึ้น การเก็บขอมูล
เปนเลขฐาน 8 จะทําใหเก็บขอมูลไดมากขึ้น 

ระบบเลขฐาน 10 (Decimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว ซึ่ง
ประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ซึ่งระบบเลขฐาน 10 เปนระบบเลขฐานที่คนทั่วไปสามารถ
เขาใจไดเปนอยางดี เพราะเปนตัวเลขที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันซึ่งใชมาตลอด สามารถจําไดและคํานวณได
งายกวาเลขฐานอ่ืน ๆ 

ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว
และตัวอักษรแทนตัวเลขอีก 6 ตัว ซึ่งประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแทน 10 ถึง 15 ไดแก A, B, C, D, E, F ซึ่งก็จะเก็บขอมูลไดมากกวาระบบเลขฐาน 2 ฐาน 8 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.4  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.5  ถามตอบปญหา 
2.6  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูการแปลงระบบเลขฐานและรหัส 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 2   วันที่.............14 พ.ย 2559.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  

ระบบเลขฐานประกอบดวยเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 เลขฐาน 16 ระบบเลขฐาน 2 (Binary 
Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 2 ตัว ไดแกเลข 0 กับ เลข 1 ซึ่งเปนเลขฐานที่
คอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดงาย เพราะวาอุปกรณทางไฟฟาก็มีสถานะเพียง 2 สถานะ คือ เปด กับ ปด ซึ่งก็
เทียบไดกับ 0 กับ 1 แตถาใชเลขฐาน 10 ในคอมพิวเตอรอาจจะเกิดปญหาอยางอ่ืนตามมา หรือแมแต
อุปกรณทางไฟฟา ก็ตองแบงสถานะออกเปน 10 สถานะ ซึ่งไมเปนที่นิยมนัก การเก็บขอมูลในระบบของ
คอมพิวเตอรก็จะจัดเก็บเปนกลุมตัวเลขฐานสองหลายบิต ขึ้นอยูกับขนาดของสิ่งที่ตองการเก็บ และ
หนวยความจําที่ใช 

ระบบเลขฐาน 8 (Octal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยเลข 8 ตัว ซึ่งประกอบดวย
เลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ซึ่งเปนเลขฐานที่เพิ่มเน้ือที่หนวยความจําในการเก็บใหมากขึ้น การเก็บขอมูล
เปนเลขฐาน 8 จะทําใหเก็บขอมูลไดมากขึ้น 

ระบบเลขฐาน 10 (Decimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว ซึ่ง
ประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ซึ่งระบบเลขฐาน 10 เปนระบบเลขฐานที่คนทั่วไปสามารถ
เขาใจไดเปนอยางดี เพราะเปนตัวเลขที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันซึ่งใชมาตลอด สามารถจําไดและคํานวณได
งายกวาเลขฐานอ่ืน ๆ 

ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal Number System) เปนเลขฐานที่ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว
และตัวอักษรแทนตัวเลขอีก 6 ตัว ซึ่งประกอบดวยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษแทน 10 ถึง 15 ไดแก A, B, C, D, E, F ซึ่งก็จะเก็บขอมูลไดมากกวาระบบเลขฐาน 2 ฐาน 8 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.4  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.5  ถามตอบปญหา 
2.6  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูการแปลงระบบเลขฐานและรหัส 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภมูิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 3   วันที่.............21 พ.ย 2559.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ฟงกชันลอจิก 
การเขียนการทํางานในลักษณะของลอจิกฟงกชัน  สามารถนําเขียนเปนวงจรลอจิกไดโดยพิจารณาจาก 

การกระทําทางลอจิกภายในลอจิกฟงกชัน  ในทางกลับกันสําหรับการเขียนลอจิกฟงกชันจากวงจรลอจิก 
สามารถทําไดโดยพิจารณาการทํางานของลอจิกเกตแตละตัวในวงจรแลวนํามาเขียนเปนลอจิกฟงกชันรวม
สําหรับการทํางานของวงจรลอจิก 
การเขียนสมการลอจิกเต็มรูป 

การเขียนสมการลอจิกก็คือการเขียนฟงกชั่นสวิตชิ่ง (Switching Function) ในรูปแบบการทําพื้น ฐานทาง 
ลอจิกน้ันเอง ซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ  

- ฟงกชั่นเต็มรูปแบบ ผลบวกของเทอมผลคูณ (Canonical Sum of Product Form) หมายถึง การนําตัว
แปรซึ่งอยูในรูปปกติและรูปคอมพลีเมนตมา AND กัน 

 ซึ่งเราเรียกเทอมที่ AND กันน้ีวา มินเทอม (Minterm) แลวจึงนํามินเทอมแตละเทอมมา OR กันอีกที ดัง
ตัวอยาง ฟงกชั่นที่มี 3 ตัวแปร คือ A, B และ C จะเขียนไดเปน  

f(A,B,C)   =    B  +AB  + BC 
โดยที่ f(A,B,C) เปนฟงกชั่นสวิตชิ่งของตัวแปรลอจิกA, B และ C ซึ่งคาของฟงกชั่น f จะเปนได2 คา คือ 0 

หรือ 1 ขึ้นอยูกับตัวแปร A, B, C ทั้ง 3 ตัว นอกจากน้ี อาจเขียนใหอยูในรูปของมินเทอมไดดังน้ี  
f(A,B,C) = m2+m6+m3 (m=มินเทอม) 
เพื่อความสะดวกอาจเขียนไดดังน้ี  
f(A,B,C)      =    m  (2,6,3) 
 การเขียนสมการลอจิก (Logic expression) จากตารางความจริง (Truth table) - ฟงกชั่นในรูปแบบเต็ม

ผลบวกของเทอมผลคูณ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูฟงกชันลอจิก 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 4   วันที่.............28 พ.ย 2559.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ตารางความจริง สัญลักษณลอจิกเกต 

ตารางความจริง เปนตารางที่บอกถึงฟงกชันเอาตพุตของวงจรลอจิก หรือฟงกชันเอาตพุตของลอจิก
เกต มีความสัมพันธกับวงจรลอจิก ความสัมพันธดังกลาว จึงมีความสําคัญ ทั้งน้ีเราจะสามารถเขียนรูปสมการ
จากตารางความจริงของวงจรลอจิกไดเชนเดียวกัน 

 
AND Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logic 1 และจะให 

Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน Logical 0 
OR Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน Logic 

1 และจะให Output  เปน Logical 0 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logical 0 
NOT Gate คือ เกตที่ให Output เปน Complement ของ Input 
NAND Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน 

Logic 0 และจะให Output  เปน Logical 0 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน Logical 1 
NOR gate คือ gate ที่ให output เปน logical 1 ก็ตอเมื่อ Input ทุกตัวเปน logic 0 และจะให 

output  เปน logical 0 เมื่อ Input ตัวใดตัวหน่ึงหรือทุกตัวเปน logical 1 
Exclusive OR Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input มี Logic ตางกัน และ

จะให Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input มี Logical เหมือนกัน  
Comparators Gate คือ เกตที่ให Output เปน Logical 1 ก็ตอเมื่อ Input มี Logic เหมือนกัน 

และจะให Output  เปน Logical 0 เมื่อ Input มี Logical ตางกัน 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูตารางความจริง สัญลักษณลอจิกเกต 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 6   วันที่......12  ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......15.00-19.00 ..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- พีชคณิต บูลลีน 

ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory) เปนทฤษฎีที่ใชในการคํานวณทางลอจิก ซึ่งใชกับ เลขฐาน 2 ที่
มีตัวแปร 0 และ 1 รวมกับการใชงานของ AND Gate, OR Gate และ NOT Gate หรือคอมพลีเมนท 
เน่ืองจากเลขฐานสอง มีความสําคัญมากในทางวงจรลอจิกเกต กลาวคือ สัญลักษณ 0 และ 1 จะใชแสดง
สภาวะสองสภาวะของวงจร หรืออุปกรณดิจิตอล คอมพิวเตอร โดยสภาวะ 0 และ 1 น้ี อาจจะ   มีลักษณะ
เปน ON และ OFF สวิตชปดและสวิตชเปด แรงดันไฟฟาสูงและ ตํ่า แรงดันไฟฟาบวกและลบเปนตน 
        หลักเกณฑที่สําคัญของทฤษฎีบูลีน จะถูกนํามาเขียนเปนรูปสมการของตัวแปรแทน วงจรลอจิก เรา
สามารถเปลี่ยนรูปสมการบูลีนใหมีรูปใหมที่มีจํานวนเทอม และตัวแปรนอยลงได     ในทํานองเดียวกัน 
สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตหลายตัว มีความซับซอนมากใหมีขนาดนอยลง ขณะที่ฟงกชัน
การทํางานเหมือนเดิม 
        ทฤษฎีของบูลีนซึ่งมีกฎตาง ๆ จึงมีประโยชนและนําไปใชงานในการเขียนสมการแทนวงจรลอจิกได และ
สามารถเขียนวงจรลอจิกจากสมการบูลีนได อีกทั้งสามารถลดรูปวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตมากๆ ซับซอนใหมี
ขนาดเล็กลงได เพื่อความประหยัดในการออกแบบ ลดเวลาหนวงในการทํางานของวงจรลอจิก 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูพีชคณิต บูลลีน 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 



  
 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 7  วันที่......19 ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......15.00-19.00 ..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- พีชคณิต บูลลีน 

ทฤษฎีของบูลีน (Boolean Theory) เปนทฤษฎีที่ใชในการคํานวณทางลอจิก ซึ่งใชกับ เลขฐาน 2 ที่
มีตัวแปร 0 และ 1 รวมกับการใชงานของ AND Gate, OR Gate และ NOT Gate หรือคอมพลีเมนท 
เน่ืองจากเลขฐานสอง มีความสําคัญมากในทางวงจรลอจิกเกต กลาวคือ สัญลักษณ 0 และ 1 จะใชแสดง
สภาวะสองสภาวะของวงจร หรืออุปกรณดิจิตอล คอมพิวเตอร โดยสภาวะ 0 และ 1 น้ี อาจจะ   มีลักษณะ
เปน ON และ OFF สวิตชปดและสวิตชเปด แรงดันไฟฟาสูงและ ตํ่า แรงดันไฟฟาบวกและลบเปนตน 
        หลักเกณฑที่สําคัญของทฤษฎีบูลีน จะถูกนํามาเขียนเปนรูปสมการของตัวแปรแทน วงจรลอจิก เรา
สามารถเปลี่ยนรูปสมการบูลีนใหมีรูปใหมที่มีจํานวนเทอม และตัวแปรนอยลงได     ในทํานองเดียวกัน 
สามารถเปลี่ยนแปลงวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตหลายตัว มีความซับซอนมากใหมีขนาดนอยลง ขณะที่ฟงกชัน
การทํางานเหมือนเดิม 
        ทฤษฎีของบูลีนซึ่งมีกฎตาง ๆ จึงมีประโยชนและนําไปใชงานในการเขียนสมการแทนวงจรลอจิกได และ
สามารถเขียนวงจรลอจิกจากสมการบูลีนได อีกทั้งสามารถลดรูปวงจรลอจิกที่มีจํานวนเกตมากๆ ซับซอนใหมี
ขนาดเล็กลงได เพื่อความประหยัดในการออกแบบ ลดเวลาหนวงในการทํางานของวงจรลอจิก 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูพีชคณิต บูลลีน 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 



  
 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 8  วันที่......26.. ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......15.00-19.00 ..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน..........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- แผนผังคาโนห 

การลดรูป Boolean Expression หรือ Switching Function ใหสั้นที่สุดน้ัน เราสามารถทําไดโดยใช
ทฤษฎีของ Boolean ดังกลาวแลว แตดูเหมือนจะเปนการอยากในกรณีที่มีตัวแปรหลาย ๆ ตัวการใชแผนผัง
คารโนห (Karnaugh Map) จะชวยในการแกปญหาจะเปนการงายกวา และจะมีขอผิดพลาดนอยกวา 
วิธีการใชเทคนิคของ Karnaugh Map 
แผนผังคารโนหชนิด 2 ตัวแปร (2- Variable Karnuagh map) 
       Karnaugh map ชนิด 2 ตัวแปร ประกอบดวยชองซึ่งแทนดวยคาของตัวแปรน้ัน ๆ จํานวน 2

2
 = 4 

ชอง (คายกกําลัง คือจํานวนของตัวแปร) 
แผนผังคารโนหชนิด 3 ตัวแปร (3- Variable Karnaugh map) 
       Karnagh map ชนิด 3 ตัวแปรประกอบดวยชองซึ่งแทนดวยคาของตัวแปรน้ันๆ จํานวน 2

3
 = 8 

ชอง 
แผนผังคารโนหชนิด 4 ตัวแปร (4 - Variable Karnagh map) 
       Karnagh map  ชนิด 4 ตัวแปร ประกอบดวยชองซึ่งแทนดวยคาของตัวแปรน้ัน ๆ จํานวน 2

4
  = 

16 ชอง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 
 



  
 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 9  วันที่......9 ม.ค. 2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- คูมือของผูผลิตและวงจรลอจิกตาง ๆ 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูคูมือของผูผลิตและวงจรลอจิกตาง ๆ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 10  วันที่......16 ม.ค. 2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ตอและทดสอบวงจรลอจิก 

 
ลอจิกเกตพื้นฐาน (BASIC LOGIC GATES)  

เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองคํานวณเลข และอุปกรษทางดิจิตอลมากมายที่สามารถทํางานใหกับมนุษย 
ไดอยางนาอัศจรรยน้ัน ลวนประกอบขึ้นจากออุปรณและวงจรทางดิจิตอล ที่มีการทํางานในลักษณะของลอ 
จิกและวงจรดิจิตอลน้ัน จะมีสวนประกอบพื้นฐาน คือ ลอจิกเกต (Logic gate) ซึ่งจะมีการทํางานเหมือน
ระบบ เลขไบนาร่ี (มีเลข 0 กับเลข 1) ดังน้ัน บุคคลทึ่ตองทํางานหรือเกี่ยวของกับระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจและใชงานไดอยางถูกตองของการทํางานแบบไบนาร่ีของลอจิกเกต (logic gate) 
ในสวนน้ีจะศึกษาการทํางานของลอจิกเกตพื้นฐาน เชน AND, OR, NOT, NOR และ NAND เพื่อเปนพื้นฐาน 
ในการสรางวงจรลอจิกที่ซับซอนตอไป  
 

คาคงที่ลอจิกและตัวแปรลอจิก (logic constants and logic variables) พีชคณิตทางลอจิก ใช
สําหรับหาขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการกระทําทางลอจิก ซึ่งจะแตกตางกับพีชคณิต ทั่วๆ ไป ตรงที่พีชคณิต
ทางลอจิกประกอบดวยชุดของตัวคงที่ และตัวแปรที่มีคาไดเพียง 2 คาเทาน้ัน คือ 0 และ 1 ตัวแปรน้ี จะ
เรียกวา ตัวแปรลอจิก (Logic variables) อาจแทนดวยตัวอักษร เชน A, B, C, a, b, c,... ฯลฯ สําหรับคาของ
ตัวแปรลอจิกที่มีคาเปน 0 หรือ 1 ที่เวลาตางๆ กันน้ัน เราจะเรียกวา ระดับลอจิก (logic level) ดังน้ัน คา
ระดับแรงดันไฟฟาของวงจรดิจิตอลที่ชั้วอินพุตและเอาตพุตของวงจร เราสามารถแทนไดดวยระดับลอจิก เชน 
ระดับแรงดันจาก 2 - 5 โวลต ใหมีคาเปนลอจิก 1 ดังน้ันคาแรงดันในวงจรดิจิตอลจะมีระดับลอจิกเปน 0 
หรือ 1 ก็ขึ้นอยูกับคาจริงของการทํางานของวงจร  
 
การกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 

สําหรับตัวแปรลอจิกดังที่ไดกลางมาแลว เราสามารถนํามากระทํากันดวยตัวกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 
มี 3 แบบ คือ 
1. การคูณทางลอจิก เรียกวา การคูณแบบ AND หรือ การกระทํา AND มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายคูณแบบ
จุด (.) 
2. การบวกทางลอจิก เรียกวา การบวกแบบ OR หรือ การกระทํา OR มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายบวก (+) 
3. การคอมพลีเมนตทางลอจิก หรือการกลับคา เรียกวา การกระทํา NOT มีสัญลักษณคือขีดบน ( - ) 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 



  
 

- เงื่อนไขคุณธรรม 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได 

- แสดงความรูแผนผังคาโนห 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 11  วันที่......23 ม.ค. 2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- ตอและทดสอบวงจรลอจิก 

 
ลอจิกเกตพื้นฐาน (BASIC LOGIC GATES)  

เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองคํานวณเลข และอุปกรษทางดิจิตอลมากมายที่สามารถทํางานใหกับมนุษย 
ไดอยางนาอัศจรรยน้ัน ลวนประกอบขึ้นจากออุปรณและวงจรทางดิจิตอล ที่มีการทํางานในลักษณะของลอ 
จิกและวงจรดิจิตอลน้ัน จะมีสวนประกอบพื้นฐาน คือ ลอจิกเกต (Logic gate) ซึ่งจะมีการทํางานเหมือน
ระบบ เลขไบนาร่ี (มีเลข 0 กับเลข 1) ดังน้ัน บุคคลทึ่ตองทํางานหรือเกี่ยวของกับระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจและใชงานไดอยางถูกตองของการทํางานแบบไบนาร่ีของลอจิกเกต (logic gate) 
ในสวนน้ีจะศึกษาการทํางานของลอจิกเกตพื้นฐาน เชน AND, OR, NOT, NOR และ NAND เพื่อเปนพื้นฐาน 
ในการสรางวงจรลอจิกที่ซับซอนตอไป  
 

คาคงที่ลอจิกและตัวแปรลอจิก (logic constants and logic variables) พีชคณิตทางลอจิก ใช
สําหรับหาขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการกระทําทางลอจิก ซึ่งจะแตกตางกับพีชคณิต ทั่วๆ ไป ตรงที่พีชคณิต
ทางลอจิกประกอบดวยชุดของตัวคงที่ และตัวแปรที่มีคาไดเพียง 2 คาเทาน้ัน คือ 0 และ 1 ตัวแปรน้ี จะ
เรียกวา ตัวแปรลอจิก (Logic variables) อาจแทนดวยตัวอักษร เชน A, B, C, a, b, c,... ฯลฯ สําหรับคาของ
ตัวแปรลอจิกที่มีคาเปน 0 หรือ 1 ที่เวลาตางๆ กันน้ัน เราจะเรียกวา ระดับลอจิก (logic level) ดังน้ัน คา
ระดับแรงดันไฟฟาของวงจรดิจิตอลที่ชั้วอินพุตและเอาตพุตของวงจร เราสามารถแทนไดดวยระดับลอจิก เชน 
ระดับแรงดันจาก 2 - 5 โวลต ใหมีคาเปนลอจิก 1 ดังน้ันคาแรงดันในวงจรดิจิตอลจะมีระดับลอจิกเปน 0 
หรือ 1 ก็ขึ้นอยูกับคาจริงของการทํางานของวงจร  
 
การกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 

สําหรับตัวแปรลอจิกดังที่ไดกลางมาแลว เราสามารถนํามากระทํากันดวยตัวกระทําทางลอจิกพื้นฐาน 
มี 3 แบบ คือ 
1. การคูณทางลอจิก เรียกวา การคูณแบบ AND หรือ การกระทํา AND มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายคูณแบบ
จุด (.) 
2. การบวกทางลอจิก เรียกวา การบวกแบบ OR หรือ การกระทํา OR มีสัญลักษณ คือ เคร่ืองหมายบวก (+) 
3. การคอมพลีเมนตทางลอจิก หรือการกลับคา เรียกวา การกระทํา NOT มีสัญลักษณคือขีดบน ( - ) 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 



  
 

- เงื่อนไขคุณธรรม 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได 

- แสดงความรูแผนผังคาโนห 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 12  วันที่......30 ม.ค. 2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรคอมไบเนชัน 

 
วงจรบวก-ลบเลขฐานสอง 
วงจรบวกเลข (Adder) แบงออกเปน 

- Half Adder (วงจรบวกคร่ึง) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวบวก และ 
มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดดังแสดงในรูป 

- Full Adder (วงจรบวกเต็ม) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง,ตัวบวกและตัวทด
เขา และ มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดคังตรางความจริง 
 
วงจรลบเลข (Subtractor) แบบออกเปน 
 

- Half Subtractor (วงจรลบคร่ึง) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวลบ และ 
มี 2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
 

A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
D = ผลตาง (Difference) 
Bo = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out)ดังแสดงในรูป 
- Full Subtractor (วงจรลบเต็ม) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง, ตัวลบ และตัว

ยมืเขา และ ม ี2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
Di = ผลตาง (Difference) 
B0 = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out) 
Bin = ตัวถูกหลักตํ่ากวาขอยืมไป (Brrow In)ดังแสดงในรูป 

 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 



  
 

- เงื่อนไขคุณธรรม 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได 

- แสดงความรูแผนผังคาโนห 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 13  วันที่......6 ก.พ. 2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรคอมไบเนชัน 

 
วงจรบวก-ลบเลขฐานสอง 
วงจรบวกเลข (Adder) แบงออกเปน 

- Half Adder (วงจรบวกคร่ึง) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวบวก และ 
มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดดังแสดงในรูป 

- Full Adder (วงจรบวกเต็ม) เปนวงจรบวกเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง,ตัวบวกและตัวทด
เขา และ มี 2 output คือ ผลบวกและตัวทดคังตรางความจริง 
 
วงจรลบเลข (Subtractor) แบบออกเปน 
 

- Half Subtractor (วงจรลบคร่ึง) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 2 input คือ ตัวต้ังและตัวลบ และ 
มี 2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
 

A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
D = ผลตาง (Difference) 
Bo = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out)ดังแสดงในรูป 
- Full Subtractor (วงจรลบเต็ม) เปนวงจรลบเลข Binary โดยมี 3 input คือ ตัวต้ัง, ตัวลบ และตัว

ยมืเขา และ ม ี2 output คือ ผลลบและตัวยืมไดดังน้ี 
A = ตัวต้ัง (Minuend) 
B = ตัวลบ (Subtrahend) 
Di = ผลตาง (Difference) 
B0 = ตัวขอยืมหลักสูงกวามา (Borrow Out) 
Bin = ตัวถูกหลักตํ่ากวาขอยืมไป (Brrow In)ดังแสดงในรูป 

 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 



  
 

- เงื่อนไขคุณธรรม 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได 

- แสดงความรูแผนผังคาโนห 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 14  วันที่......13  ก.พ. 2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรฟลิปฟลอป 

 
ฟลิปฟลอป เปนวงจรดิจิตอลชนิดหน่ึง คือ มีเอาพุตที่สามารถคงสถาณะได มีดวยกัน 2 เอาตพุต คือ 𝑄𝑄 และ 
𝑄𝑄 เอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตปรกติ และเอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตกลับคา (inverted Output) 

- ฟลิปฟลอปถูกใชงานในระบบดิจิตอล ซึ่งใชสําหรับเปนสวนประกอบของหนวยความจําและในวงจร
Counter เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลที่อยูในรูปของเลขฐาน 2 สําหรับการเปลี่ยนสถาณะเอาตพุต  
ของฟลิปฟลอปจากสภาวะหน่ึงไปยังอีกสภาวะหน่ึงขึ้นอยูกับ สภาวถทางอินพุต โดยมีเงื่อนไขแตกตาง
กันไปตามคุณสมบัติของฟลิปฟลอปแตละชนิดตัวฟลิปฟลอป สามารถสรางขึ้นมาจากเกตพื้นฐานได 
และยังมี IC ใหใชงาน และยังมีฟลิปฟลอปหลายชนิด 

 
ชนิดของฟลิปฟลอป 
- RS Flipflop 
-T Flipflop 
- D Flip Flop 
- JK Flip Flop 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 
 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทึกหลังสอน 

คร้ังที่ 15  วันที่......20  ก.พ. 2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรฟลิปฟลอป 

 
ฟลิปฟลอป เปนวงจรดิจิตอลชนิดหน่ึง คือ มีเอาพุตที่สามารถคงสถาณะได มีดวยกัน 2 เอาตพุต คือ 𝑄𝑄 และ 
𝑄𝑄 เอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตปรกติ และเอาตพุต 𝑄𝑄 เรียกวาเอาตพุตกลับคา (inverted Output) 

- ฟลิปฟลอปถูกใชงานในระบบดิจิตอล ซึ่งใชสําหรับเปนสวนประกอบของหนวยความจําและในวงจร
Counter เพื่อใชสําหรับเก็บขอมูลที่อยูในรูปของเลขฐาน 2 สําหรับการเปลี่ยนสถาณะเอาตพุต  
ของฟลิปฟลอปจากสภาวะหน่ึงไปยังอีกสภาวะหน่ึงขึ้นอยูกับ สภาวถทางอินพุต โดยมีเงื่อนไขแตกตาง
กันไปตามคุณสมบัติของฟลิปฟลอปแตละชนิดตัวฟลิปฟลอป สามารถสรางขึ้นมาจากเกตพื้นฐานได 
และยังมี IC ใหใชงาน และยังมีฟลิปฟลอปหลายชนิด 

 
ชนิดของฟลิปฟลอป 
- RS Flipflop 
-T Flipflop 
- D Flip Flop 
- JK Flip Flop 

 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได 
- แสดงความรูแผนผังคาโนห 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 

 
 
 
 



  
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                          (ผูชวยศาสตราจารยวีรธรรม ไชยยงค)    
                                            อาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบบันทกึหลังสอน 

คร้ังที่ 16  วันที่......27 ก.พ.  2560.....................  เวลา.......15.00-19.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เขาเรียน...........9......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   
- วงจรนับและแสดงผลเบื้องตน 

 
วงจรนับและรีจีสเตอรเปนการประยุกตเอา ฟลิปฟลอป มาใชงาน วงจรนับเปนวงจรที่เกิดจากการนํา 

ฟลิปฟลอปมาตอรวมกันหลายตัว เพื่อทําหนาที่นับจํานวน คลอก (Clock) หรือพัลซ (Pulse) ที่ปอนเขาทาง
อินพุต หรือบางที่อาจเรียกวาวงจรหารความถี่ สวนรีจีสเตอรก็เชนเดียวกันโดยจะประกอบดวย ฟลิปฟลอป
เปนพื้นฐาน ใชทําหนาที่เก็บขอมูลกอนนําไปประมวลผลและใชเลื่อนขอมูล ซึ่งเรียกวา ชิฟรีจีสเตอร (Shift 
Register) วงจรนับแบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก วงจรนับแบบไมเขาจังหวะ (Asynchronous) และวงจรนับแบบ
เขาจังหวะ (Synchronous) 

 
Asynchronous Counter (Ripple Counter) 
         วงจรนับแบบไมเขาจังหวะ โดยพื้นฐานจะใช J-K Flip Flop มาตอเรียงกันดังวงจรในรูปขางลาง 
สถานะเอาทพุตของ ฟลิปฟลอปแตละตัว (ฟลิปฟลอป 1 ตัว จะแทนเลขฐานสองได 1 บิท) ขึ้นอยูกับสถานะ
เอาทพุตของฟลิปฟลอปตัวกอนหนา คือ ฟลิปฟลอปตัวแรกจะสงสัญญาณ (Pulse ) จาก Q ไปกระตุน 
(Trigger) ที่ Clk ของฟลิปฟลอปตัวที่สอง และฟลิปฟลอปตัวที่สองจะสงสัญญาณไปกระตุน (Trigger) ที่ Clk 
ของฟลิปฟลอปตัวที่สาม ไปเร่ือย ๆ ตามลําดับ การทํางานของวงจรแบบน้ีมีลักษณะไหลเปนระลอก จึงทําใหมี
ชื่ออีกอยางหน่ึงวา วงจรนับแบบริบเปล (Ripple Counter) 
 
Binary Counter 

Binary Counter เปนวงจรบันเลขฐานสอง ตัวอยางวงจรขางลางเรียกวา วงจรนับเลขฐานสองแบบ
ไมเขาจังหวะ (Asynchronous Binary Counter) ใช J-K ฟลิปฟลอป และ ฟลิปฟลอปทุกตัวตอในอยูใน
สถานะ Toggle คือ ให J และ K เปน "1" เพื่อเตรียมพรอมที่จะให ฟลิปฟลอป เปลี่ยนสถานะเอาทพุต เมื่อ
มีคล็อก (Clock) ชนิดขอบขาลง (Negative edge-triggering) เขามาที่ Clk ของฟลิปฟลอปแตละตัว ให
พิจารณาการทํางานจากตารางความจริงและไดอะแกรมของเวลา 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.5  สอนบรรยาย ตามหัวขอเร่ืองและเน้ือหาสาระโดยใชหนังสือเรียน และ Power Point  
2.6  ทดลองใบงานตามหัวขอเร่ือง 
2.7  ถามตอบปญหา 
2.8  แบบทดสอบทายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง 

- ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เงื่อนไขความรู 
- เงื่อนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 



  
 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได 

- แสดงความรูแผนผังคาโนห 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

- นักเรียนมีความเขาใจตามเน้ือหาที่สอน 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (ผูชวงศาตรจารยวีรธรรม ไชยยงค) 

                                          อาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบประเมินตนเองในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยที่สุดหรือไม
เลย 

 
 

สิ่งท่ีทานปฏิบัติ 
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สวนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี /     
2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     
3. เตรียมการสอนลวงหนาทั้งเน้ือหาและวิธีการ /     
4. คนควาและปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหถูกตองทันสมัย /     
5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ /     
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  /    
8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม  /    
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคุณธรรมในระหวางการสอน /     
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี  /    
สวนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุงหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน  /    
12. เน้ือหาวิชาใหความรูแกผูเรียน  /    
13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     
14. วิชาน้ีกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่ม /     
15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     
16. กระตุนใหผูเรยีนคนควาเพ่ิมเติม /     
17. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง  /    
19. ผูสอนพยายามเชื่อมโยงเน้ือหาที่สอนกับการนําไปใช  /    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปรมิาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพ่ิมเติม /     
23. ผูเรยีนมีโอกาสฝกตนเองใหมีวินัยและรบัผิดชอบการทํางาน  /    
24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน  /    
25. มีการประเมินผลการเรยีนรูระหวางสอน  /    
26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรียมการสอน  /    
27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     
28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     
29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
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5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

อย
 

1 
นอ

ยที่
สุด

หร
ือไ

ม
 

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสรมิการเรียนรู  /    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

/     

32.  บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
35.  สงเสริมภมูิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 160 
คาเฉลี่ยท่ีได (คะแนน/รวม 35) 4.57 

สรุปผลการประเมนิอยูในระดับ    

 
 
 ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ดี                         (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


