
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ รหัสวิชา10004102 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  

ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 
 

ครูผู้สอนนางสาวโยธิกา  กุลวงษ์ 

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 

นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง ชั้น ปวช. 2 

จ านวนเต็ม 17 คน ห้องเรียน 1305 
 

เวลาเรียน  วันจันทร์   เวลา08.00 – 10.00 น  

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่1   วันที่ 6 พ.ย.60 เวลา 08.00 – 10.00 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    สมการและความหมาย 
    สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่2   วันที่ 13 พ.ย.60 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่3   วันที่ 20 พ.ย.60 เวลา 08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ)์ 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 4   วันที่ 27.พ.ย.60 เวลา08.00 -10.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
   โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 5   วันที่ 4 ธ.ค.60 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 

     การแยกตัวประกอบ 
     การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง 
     การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูป ax2+ bx + c = 0 เมื่อ a ≠ 0 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 6   วันที่ 11 ธ.ค.60 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างก าลังสอง 
   การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลต่างก าลังสาม และผลบวกก าลังสาม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ)์ 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 7   วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
    การแก้สมการก าลังสอง 
    โจทย์สมการก าลังสอง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 8   วันที่ 25 ธ.ค.60 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 เลขยกก าลัง  
 นิยาม และความหมายของเลขยกก าลัง 

     สมบัติของเลขยกก าลัง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 9   วันที่ 1 ม.ค.61 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
     การใช้เลขยกก าลัง แทนจ านวนที่มีค่ามาก 
     การคูณ และการหารเลขยกก าลัง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
   
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 10   วันที่ 8 ม.ค.61 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    การแก้สมการที่เก่ียวกับเลขยกก าลัง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศกึษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 11   วันที่ 15 ม.ค.61 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 ลอการิทึม 

     ความหมายของลอการิทึม 
     กฎของลอการิทึม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 12   วันที่ 22 ม.ค.61 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
  ลอการิทึม 

      ลอการิทึมสามัญ 
      การเปลี่ยนฐานลอการิทึม 
      แอนติลอการิทึม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ)์ 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 13 วันที่ 29 ม.ค. 61 เวลา08.00–10.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 ลอการิทึม  

     การค านวณหาค่าประมาณ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลอการิทึม 
     การแก้สมการลอการิทึม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 14   วันที่ 5 ก.พ. 61 เวลา08.00-10.00น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
พ้ืนที ่

   รูปทรงเลขาคณิตสามมิติ 
   ปริซึม และพ้ืนที่ผิว 
    ทรงกระบอก และพ้ืนที่ผิว 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 15   วันที่ 12 ก.พ. 61 เวลา08.00 – 10.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
     พีระมิด และพ้ืนที่ผิว 
     กรวย และพ้ืนที่ผิว 
     ทรงกลม และพ้ืนที่ผิว 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 16   วันที่ 19 ก.พ. 61 เวลา08.00 – 10.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 ปริมาตร 

     ปริซึม และปริมาตรของปริซึม 
     ทรงกระบอก และปริมาตรของทรงกระบอก 
     พีระมิด และปริมาตรของพีระมิด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 17 วันที่ 26 ก.พ. 61 เวลา08.00–10.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......17............ คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 ปริมาตร(ต่อ) 

    กรวย และปริมาตรของกรวย 
    ทรงกลม และปริมาตรของทรงกลม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรยีนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางสาวโยธิกา  กุลวงษ์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 


