
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอุตฯ2 รหัสวิชา10004104 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
  

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
 

ครูผู้สอนนางสาวโยธิกา  กุลวงษ์ 
สาขาวิชาพ้ืนฐานประยุกต ์

 
 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที1่    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
1.1 มุมและการวัดมุม 
1.2 ทิศทางของการวัดมุม 
1.3 หน่วยของการวัดมุม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที2่    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    มุมและการวัดมุม (ต่อ) 

 ความสัมพันธ์ของมุมที่มีหน่วยเป็นองศากับเรเดียน 
 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตามทฤษฎีบทปีทาโกรสั 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที3่    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
   อัตราส่วนตรีโกณมิต ิ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม 30o, 45o, 60o 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่4    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ต่อ) 

ฟังก์ชันตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่5    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    กฎของไซน์และกฎของโคไซน ์

เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิต ิ
กฎของไซน์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่6    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ (ต่อ) 

กฎของโคไซน์ 
การหาระยะห่างและความสูงโดยใช้ตรีโกณมิต ิ

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่7    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    จ านวนเชิงซ้อน  

 ความหมายและรูปแบบของจ านวนเชิงซ้อน 
 จ านวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดฉาก 
 จ านวนเชิงซ้อนในรูปเชิงข้ัว 
การเปลี่ยนรูประหว่างรูปพิกัดฉากและรูปเชิงข้ัว 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่8    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    จ านวนเชิงซ้อน (ต่อ) 

 การคอนจุเกตจ านวนเชิงซ้อน 
 การบวกและลบจ านวนเชิงซ้อน 
 การคูณจ านวนเชิงซ้อน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่9    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
     จ านวนเชิงซ้อน (ต่อ) 

 การหารจ านวนเชิงซ้อน 
 การค านวณจ านวนเชิงซ้อนด้วยเครื่องค านวณ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่10    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    เมตริกซ์ 

ความหมายของเมตริกซ์ 
สัญลักษณ์และขนาดของเมตริกซ์ 
ชนิดของเมตริกซ์ 

22.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที่ 11    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    เมตริกซ์ (ต่อ) 

การเท่ากันของเมตริกซ์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที่ 12    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    เมตริกซ์ (ต่อ) 

 การบวกลบเมตริกซ์ 
เมตริกซ์สับเปลี่ยน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ....................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

                 

                          

 

 

 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที่ 13  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    เมตริกซ์ (ต่อ) 

 การคูณเมตริกซ์ด้วยค่าคงตัว 
การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที่ 14   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    ดีเทอร์มิแนนต์ 

การหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ 
สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที่ 15    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    ดีเทอร์มิแนนต์ (ต่อ) 

การกระจายโคแฟกเตอร์ 
การหาค่าดีเทอร์มิแนนต์โดยการกระจายโคแฟกเตอร์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที่ 16    
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    ดีเทอร์มิแนนต์ (ต่อ) 

 การประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 



แบบบนัทกึหลังสอน 
ครั้งที ่17  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).................. คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    ดีเทอร์มิแนนต์ (ต่อ) 
    น าเสนองานทีม่อบหมาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นข้ันตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................ ........... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 


