
 

 

 

 

     บันทึกหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 

 

      วิชา  ออปแอมปและลิเนียรไอซี รหัสวชิา 20305109 

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     พุทธศกัราช  2559 

  

 

 

ภาคเรยีนท่ี   2    ปการศึกษา   2560 

 

 

 
อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย 

สาขาวชิาอิเล็กทรอนกิส 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  1  ระหวางวันที่   6  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูทั่วไปเก่ียวกับออปแอมปและลเินียรไอซี 

        1.  บอกจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจงเกณฑการประเมินวัดผล และทาํ

ความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนกัศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในเกณฑการวัดผลและประเมินผล 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

          4.1  แสดงความรูเก่ียวกับออปแอมปและลิเนียรไอซีได        

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

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    

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 
                                         อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  2  ระหวางวันที่   13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17 พฤศจิกายน  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

      1.  ความรูเก่ียวกับโครงสราง และคุณสมบัติของออปแอมปและลิเนียรไอซี  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทาํเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1  แสดงความรูเก่ียวกับโครงสราง และคุณสมบัติของออปแอมปและลิเนียรไอซีได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                              อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  3  ระหวางวันที่   20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

      1.  ความรูเก่ียวกับวงจรอินเวอรติ้ง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทาํเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

          4.1   แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรอินเวอรติ้ง ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

        

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

                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                               อาจารยผูสอน 



5 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  4  ระหวางวันที่   27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

            1.  ความรูเก่ียวกับวงจรนอนอินเวอรติ้ง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1   แสดงความรูเก่ียวกับวงจรนอนอินเวอรติ้งได 

  4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

            4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ี        

                  มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

           ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  5  ระหวางวันที่  4  ธันวาคม  ถึงวันที่  8  ธันวาคม   2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

      1.  ความรูเก่ียวกับวงจรบวกลบสัญญาณ 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  แสดงความรูเก่ียวกับวงจรบวกลบสัญญาณได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

 

           ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                   อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  6  ระหวางวันที่   11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรคณูสัญญาณ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1  ความรูเก่ียวกับวงจรคูณสัญญาณได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

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      

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

           ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                     อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  7  ระหวางวันที่   18  ธันวาคม  ถึงวันที่  22 ธันวาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรดิฟเฟอรเรนดิเกรเตอร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

              4.1  ความรูเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอรเรนดิเกรเตอร 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

           ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                   อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  8  ระหวางวันที่   25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29 ธันวาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรอินตรเิกรเตอร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

  4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรอินตริเกรเตอรได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

          4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่  

                     มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                    ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                           อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  9  ระหวางวันที่   1  มกราคม  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรสวิตช 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  แสดงความรูเก่ียวกับวงจรสวิตช ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

                      มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนพุัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                         อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  10  ระหวางวันที่   8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับชมิตตทริกเกอร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

           4.1  ความรูเกี่ยวกับชมิตตทริกเกอร ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

                      มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                               อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  11  ระหวางวันที่   15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรกําเนิดสัญญาณ รูปไซน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

         4.1 แสดงความรูเก่ียวกับวงจรกําเนิดสัญญาณ รปูไซนได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ี 

                      มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

        

                                                                           ลงชื่อ........................................................      

                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                  อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  12  ระหวางวันที่   22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรกําเนิดสัญญาณ รูปสแควร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1 แสดงความรูเก่ียวกับวงจรกําเนิดสัญญาณ รูปสแควร 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ี  

                   มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

                                                                        ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                       อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  13  ระหวางวันที่   29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ  2561 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรกําเนิดสัญญาณ รูปแรมพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

    4.1  แสดงความรูเก่ียวกับวงจรกําเนิดสัญญาณ รูปแรมพได 

 4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

           4.2  นกัศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานท่ี 

                       มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

           ลงชื่อ........................................................      

                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                   อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  14  ระหวางวันที่   5   กุมภาพันธ  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ  2561 

จํานวนนกัศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรควบคุมแรงดันไฟฟาคงที่ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

              4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรควบคุมแรงดันไฟฟาคงที่ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่

                      มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

           ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                     อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  15  ระหวางวันที่   12  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรควบคุมกระแสไฟฟาคงที่ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

                4.1  แสดงความรูเก่ียวกับวงจรควบคุมกระแสไฟฟาคงท่ีได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

              4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ี 

                    มอบหมายดวยตนเอง 
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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                      อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  16  ระหวางวันที่   19  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับการวงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทาํเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

 4.1  ความรูเกี่ยวกับวงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

                      มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                        อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  17  ระหวางวันที่   26  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ    

        1.  ความรูเก่ียวกับวงจรเฟสล็อคลูป 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนาํเขาสูบทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได      

     4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรเฟสล็อคลูปได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรงุแผนการจัดการเรียนรู 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

        4.2  นกัศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่

                   มอบหมายดวยตนเอง 

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 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

           ลงชื่อ........................................................      

                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  18  ระหวางวันที่   5  มีนาคม  ถึงวันที่  9  มีนาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวส. 1 สายตรง จํานวน 14 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เน้ือหาสาระ  :   สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 

 

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

      - 

 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     - 

 

 

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

                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                            อาจารยผูสอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 

 

สิ่งที่ทานปฏิบัติ 

 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ดุ 

 4 
 ม

าก
 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

อย
 

1 
นอ

ยท
ี่สุด

หรื
อไ

มเ
ลย

 

สวนที่ 1  ประเมินตนเอง      

1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จดุมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรบัปรุงเนื้อหาวิชาใหถูกตองทันสมยั /     

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปรมิาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรยีน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม  /    

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

สวนที่ 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุงหมายของวิชานีช้ัดเจนและเหมาะสมกับผูเรยีน /     

12. เนือ้หาวิชาใหความรูแกผูเรียน /     

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     

14. วชิานี้กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิม  /    

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     

16. กระตุนใหผูเรยีนคนควาเพิ่มเติม /     

17. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูสอนตอบปญหาหรอืชี้แจงไดกระจาง /     

19. ผูสอนพยายามเชือ่มโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณทีใ่ชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทาํหรือคนควาเพิ่มเติม   /    

23. ผูเรียนมีโอกาสฝกตนเองใหมวีินัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรียมการสอน /     
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27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู  /    

 

 

     

ตอนที ่3  การบูรณาการ 

31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

 

/    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 163 

คาเฉลี่ยที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.66 

สรปุผลการประเมินอยูในระดับ    

  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) 


