
 

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
รหัสวิชา 20105-2007 รายวิชา วงจรดิจิทัล 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส/์2 2563 (ชอ.3/2 )  
ครูผูส้อน นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร จำนวน  

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 5 จำนวน 14 คน ลาป่วย 2 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
พีชคณิตบูลีน 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายจีระชัย พุ่มทอง (ลาป่วย) , นายภูชิต ปัญญา (ลาป่วย) , นายนภดล ชุ่มช่วง (ลาป่วย) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 6 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 2 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบตัวเลข 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 



 

 

นางสาวเจนจริา เนียมแก้ว (ขาดเรียน) , นางสาวณหฤทัย ดวงแก้ว (ขาดเรียน) , นางสาวณัฐนิชา เพชรคง (ขาดเรียน) , นางสาว
นันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรยีน) , นางสาวอรอนงค์ วรวรรณผ่อง (ขาดเรียน) , นางสาวอรุณรักษ์ อ่วมพยัพ (ขาดเรียน) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 7 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 2 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบเลขฐาน 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวณหฤทัย ดวงแก้ว (ขาดเรยีน) , นางสาวนันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรียน) , นางสาวอรอนงค ์วรวรรณผ่อง (ขาดเรยีน) , 
นายนภดล ชุ่มช่วง (ขาดเรียน) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่ 7 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 3 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบเลขฐาน 

 



 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวณหฤทัย ดวงแก้ว (ขาดเรยีน) , นางสาวนันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรียน) , นางสาวสุทตัตรา หมู่น้อย (ขาดเรียน) , 
นางสาวอรอนงค์ วรวรรณผ่อง (ขาดเรยีน) , นายนภดล ชุ่มช่วง (ขาดเรียน) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 8 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ ความปลอภัย 

 



 

 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 8 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ ความปลอภัย 

 

วันท่ี 7 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 8 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 4 คน , ลากจิ 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายคมศร จันทร์คง (ขาดเรยีน) , นางสาวณหฤทัย ดวงแก้ว (ขาดเรยีน) , นางสาวนันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรียน) , นายวรฤทธิ์ 
สิงห์อยู่ (ขาดเรยีน) , นางสาวสิริกร ศรีวิลยั (ขาดเรยีน) , นายสุทธิชัย หินศรี (ขาดเรียน) , นายนภดล ชุ่มช่วง (ขาดเรียน) , นางสาว
ภราดา คำยอด (ลากิจ) , นายธนกฤติ ทรงลักษณ์ (ลาป่วย) ,  

 



 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ ความปลอภัย 

 

วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 9 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ ในระบบดิจิทัล 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
การตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย การรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แนบไฟล์เอกสาร / รูปภาพ 1  



 

 

 
ดาวน์โหลด  

วันท่ี 12 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 9 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ ในระบบดิจิทัล 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_22122015152131.jpg


 

 

การตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย การรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

แนบไฟล์เอกสาร / รูปภาพ 1  

 
ดาวน์โหลด  

วันท่ี 19 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 10 จำนวน 14 คน ลาป่วย 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การบวก ลบ คูณ หาร ระบบเลขฐานสอง 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_22122015152131.jpg


 

 

นางสาวนันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรยีน) , นายนภดล ชุ่มช่วง (ลาป่วย) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
สามารถบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสองได ้

 

แนบไฟล์เอกสาร / รูปภาพ 1  



 

 

 
ดาวน์โหลด  

วันท่ี 19 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 10 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การบวก ลบ คูณ หาร ระบบเลขฐานสอง 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายนภดล ชุ่มช่วง (ขาดเรียน) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212260991742.jpg


 

 

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
สามารถบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสองได ้

 

แนบไฟล์เอกสาร / รูปภาพ 1  

 
ดาวน์โหลด  

วันท่ี 21 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 10 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การบวก ลบ คูณ หาร ระบบเลขฐานสอง 

 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212260991742.jpg


 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
สามารถบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสองได ้

 

แนบไฟล์เอกสาร / รูปภาพ 1  



 

 

 
ดาวน์โหลด  

วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ลอจิกเกต 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212260991742.jpg


 

 

การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ลอจิกเกต 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 2 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ลอจิกเกต 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์



 

 

2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวอรอนงค์ วรวรรณผ่อง (ขาดเรยีน) , นายอลงกรณ์ วงษ์ปา (ขาดเรียน) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่ 11 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ลอจิกเกต 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวณหฤทัย ดวงแก้ว (ขาดเรยีน) , นางสาวณัฐนิชา เพชรคง (ขาดเรยีน) , นายธนกฤติ ทรงลักษณ์ (ขาดเรยีน) , นางสาว
นันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรยีน) , นายนันทพงศ์ เจียมสกลุรัตน์ (ขาดเรยีน) , นายอลงกรณ์ วงษ์ปา (ขาดเรียน) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้



 

 

PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

วันท่ี 3 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 12 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
รหัสดิจิตอล 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวณหฤทัย ดวงแก้ว (ขาดเรยีน) , นางสาวนันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรียน) , นางสาวภราดา คำยอด (ขาดเรียน) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

 

วันท่ี 4 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 12 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
รหัสดิจิตอล 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน 

 

วันท่ี 10 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 13 จำนวน 14 คน ลาป่วย 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
ลอจิกเกตพื้นฐาน ลอจิกเกตทั้ง 7 ชนิด 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 



 

 

นางสาวอรอนงค์ วรวรรณผ่อง (ลาป่วย) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด : Google Classroom 

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
การต่อวงจรลอจิกตามสมรรถนะ 

 

แนบไฟล์เอกสาร / รูปภาพ 1  
http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23011310100706.pptx  
ดาวน์โหลด  

วันท่ี 23 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 15 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การทดลองวงจรลอจิก 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23011310100706.pptx


 

 

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
การต่อวงจรลอจิก 

 

วันท่ี 24 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 15 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การทดลองวงจรลอจิก 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  



 

 

การต่อวงจรลอจิก 

 

วันท่ี 25 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 15 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
การทดลองวงจรลอจิก 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบใบงาน 

 

สมรรถนะที่นักเรียนได้  
การต่อวงจรลอจิก 

 

วันท่ี 30 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 16 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 2 คน , ลากิจ 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
พีชคณิตบูลีนและแผนผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรคอมบิเนชันเบือ้งต้น วงจรนับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์



 

 

2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวนันทนา อุณหะนันทน์ (ขาดเรยีน) , นางสาวสิรริัตน์ พุกหวา่ง (ขาดเรียน) , นายสุทธิชัย หินศรี (ขาดเรียน) , นางสาวสิริกร 
ศรีวิลัย (ลากิจ) , นายนันทพงศ์ เจียมสกลุรัตน์ (ลาป่วย) ,  

 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบใบงาน 

 

วันท่ี 31 มกราคม 2566 สัปดาห์ที่ 16 จำนวน 14 คน ขาดเรียน 1 คน ,  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
พีชคณิตบูลีนและแผนผังคาร์โนห์ การออกแบบวงจรคอมบิเนชันเบือ้งต้น วงจรนับ 

 

รายละเอียด/กิจกรรม 
1. ครูแนะนำและบอกจุดประสงค ์
2. ครูอธิบายความหมายของตัวแทน 
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นายคมศร จันทร์คง (ขาดเรยีน) , นายจีระชัย พุ่มทอง (ขาดเรยีน) , นางสาวณัฐนิชา เพชรคง (ขาดเรียน) , นางสาวอรุณรักษ์ 
อ่วมพยัพ (ขาดเรียน) ,  

 

 



 

 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้
PowerPoint  
 รายละเอียด :  

 

 

สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  
ความรับผิดชอบ 

 

การวัดและประเมินผลหลังการสอน  
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบใบงาน 

 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาหท์ี่ 17 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
วงจรนับ 

 

รายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรยีน ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
นางสาวณหฤทัย ดวงแก้ว (ขาดเรยีน) , นายกิตติพงศ์ ชมอินทร์ (ลาป่วย) , นางสาวเจนจิรา เนียมแก้ว (ลาป่วย) ,  

 

 
 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์ที่ 18 จำนวน 14 คน  
 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ/การอบรม/ให้คำปรึกษา/บันทึกการสอน : 
สอบปลายภาค 

 

 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................................................................ครูผูส้อน 



 

 

( นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร )  
 25 มีนาคม 2566  

 

ลงช่ือ...................................................................................................หัวหน้าแผนก 
( ....................................................... ) 

................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...................................................................................................รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
( นายฐิติปกรณ์ ภคุโล )  

................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...................................................................................................ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
( นายนิมิตร ศรียาภยั )  

................................................................................................... 

 


