
 

 

 

 

 

      บันทึกหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 
 

      วิชา  การวิเคราะหวงจรอิเลก็ทรอนิกสความถี่สูง       รหัสวิชา 20112303 

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     พุทธศกัราช  2559 

ภาคเรยีนที่   2    ปการศึกษา     2560 

 
 

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลยั 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส 
 

 
นักศกึษาสาขาวชิาอิเลก็ทรอนกิส ชั้น ปวส.2 สายตรง และสาย ม.6 จํานวนเต็ม 41 คน   

หองเรียน 4305  ชั้น 3 สาขาวิชาอิเลก็ทรอนกิส 

เวลาเรียน วันอังคาร และวันพุธ เวลา 8.00 –11.00 น.  

 

 

     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  1  ระหวางวันที่   6  พฤศจิกายน  ถึงวันที ่ 10  พฤศจิกายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ    

     บอกจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจงเกณฑการประเมนิวัดผล และทําความตกลงเรื่อง

การวัดผลและประเมินผลกับนักศกึษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในเกณฑการวัดผลและประเมินผล 

      1.  เขาใจคณุสมบัต ิการทํางานและการใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยานความถี่สูง 

      2.  สามารถวัดและทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยานความถี่สูง 

      3.  มีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน           

        และมีจรยิธรรมในงานอาชีพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

1.  แสดงความรูเก่ียวกับคุณสมบติัทางไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถีสู่งของไดโอด    

          ทรานซิสเตอร และเฟต 

2.  วิเคราะห ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถีสู่ง 

3.  ทดสอบคณุสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในยานความถี่สูง 

4.  ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถี่สูง  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทาํการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2 นักศกึษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    

                                                  ลงชือ่........................................................................ 

                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                       อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  2  ระหวางวันที่   13  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  17 พฤศจิกายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 22 คน   ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   บทนาํ คณุสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถี่สูง 

          1.  อธิบายคุณสมบติัทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถีสู่งได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา    สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

   4.1 อธิบายคณุสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                              

                                                                           ลงชือ่.......................................................................... 

                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย)                                                              

                                                                                                    อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  3  ระหวางวันท่ี   20  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถีสู่งของไดโอด 

      1. อธิบายการทํางานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของไดโอดได 

      2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของไดโอดได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

          1. อธิบายการทํางานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถี่สูงของไดโอดได 

               2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถี่สูงของไดโอดได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

        

                                                              ลงชือ่...................................................................... 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลยั) 

                                                                                 อาจารยผูสอน 

 

 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  4  ระหวางวันที่   27  พฤศจิกายน  ถึงวันที ่ 1  ธันวาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 22 คน   ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถีสู่งของไดโอด (ตอ) 

         1. อธิบายการทํางานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของไดโอดได 

         2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของไดโอดได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา   สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

             1. อธิบายการทํางานคณุสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถีสู่งของไดโอดได 

             2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของไดโอดได 

  4.  ผลการใชแผนการจดัการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

            4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่       

                  มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                            ลงชือ่.......................................................................... 

                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                              อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  5  ระหวางวันที่  4  ธันวาคม  ถึงวันท่ี  8  ธันวาคม   2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 20 คน   ขาดเรียน 4 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพวิเตอรธุรกิจ (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  12  คน  เขาเรียน 11 คน  ขาดเรียน 1 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คุณสมบัติทางไฟฟาและพารามเิตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถีสู่งของ

ทรานซิสเตอรแบบบีเจที 

         1. คณุสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนกิสในยานความถีสู่งของทรานซิสเตอรแบบบีเจทไีด 

         2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของทรานซิสเตอรแบบบีเจทีได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธี          

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

      1. อธิบายการทํางานคุณสมบติัทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนกิสในยาน ความถีสู่งของทรานซิสเตอร 

แบบบีเจทีได 

        2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของทรานซสิเตอรแบบบีเจทีได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                           ลงชือ่.......................................................................... 

                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                             อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  6  ระหวางวันที่   11  ธันวาคม  ถึงวนัที่  15  ธันวาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   คุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถีสู่งของ

ทรานซิสเตอรแบบเฟท 

         1. อธิบายการทํางานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของทรานซสิเตอร

แบบเฟทได 

         2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของทรานซิสเตอรแบบเฟทได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา   สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

         1. อธิบายการทํางานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของทรานซสิเตอร

แบบเฟทได 

         2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของทรานซิสเตอรแบบเฟทได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา      

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

        

                                                                                 ลงชือ่........................................................ 

                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                      อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  7  ระหวางวันที่   18  ธันวาคม  ถึงวนัที่  22 ธันวาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การวิเคราะหและออกแบบวงจรแมตชิ่ง 

         1. อธิบายการทํางานวงจรแมตชิ่งได 

         2. ออกแบบวงจรแมตชิ่งได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

          1. อธิบายการทํางานวงจรแมตชิ่งได 

          2. ออกแบบวงจรแมตชิ่งได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                            ลงชือ่.......................................................................... 

                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                                 อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  8  ระหวางวันที่   25  ธันวาคม  ถึงวนัที่  29 ธันวาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรฟลเตอร 

         1. อธิบายการทํางานวงจรเกตวงจรฟลเตอรได 

         2. ออกแบบวงจรเกตวงจรฟลเตอรได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

         1. อธิบายการทํางานวงจรเกตวงจรฟลเตอรได 

         2. ออกแบบวงจรเกตวงจรฟลเตอรได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

         4.1  สามารถทาํการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

          4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่  

                     มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
       

                                                      ลงชือ่.......................................................................... 

                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                               อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  9  ระหวางวันที่   1  มกราคม  ถึงวันท่ี  5  มกราคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรเรโซแนนซ 

         1. อธิบายการทาํงานวงจรวงจรเรโซแนนซได 

         2. ออกแบบวงจรวงจรเรโซแนนซได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

         1. อธิบายการทํางานวงจรวงจรเรโซแนนซได 

         2. ออกแบบวงจรวงจรเรโซแนนซได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู 

            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.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                            ลงชือ่.......................................................................... 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลยั) 

                                                                                 อาจารยผูสอน 

 

 

 
 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  10  ระหวางวันท่ี   8  มกราคม  ถึงวนัที่  12  มกราคม  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรออสซลิเลเตอร 

         1. อธิบายการทํางานวงจรออสซลิเลเตอรได 

         2. ออกแบบวงจรออสซลิเลเตอรได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

         1. อธิบายการทํางานวงจรออสซลิเลเตอรได 

         2. ออกแบบวงจรออสซลิเลเตอรได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

         5.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

               5.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ี 

                     มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                            ลงชือ่.......................................................................... 

                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                                 อาจารยผูสอน 

 

 

 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  11  ระหวางวันที่   15  มกราคม  ถึงวันท่ี  19  มกราคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรทวีความถี ่

        1. อธิบายการทํางานวงจรวงจรทวีความถี่ได 

        2. ออกแบบวงจรทวีความถีไ่ด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา    สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

      1. อธิบายการทํางานวงจรวงจรทวีความถี่ได 

         2. ออกแบบวงจรทวีความถี่ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

                   มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

        

 

                                                                           ลงชือ่........................................................ 

                                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลยั) 

                                                                 อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  12  ระหวางวันที่   22  มกราคม  ถึงวันท่ี  26  มกราคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรเฟสล็อคลูป 

          1. อธิบายการทํางานวงจรเฟสล็อคลูปได 

          2. ออกแบบวงจรเฟสลอ็คลูปได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

             1. อธิบายการทํางานวงจรเฟสล็อคลูปได 

             2. ออกแบบวงจรเฟสล็อคลูปได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่  

                   มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

 

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

                                                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                              อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  13  ระหวางวันที่   29  มกราคม  ถึงวันที ่ 2  กุมภาพันธ  2561  

      จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

      จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรซินทิไซเซอร 

             1. อธิบายการทํางานวงจรซินทิไซเซอรได 

             2. ออกแบบวงจรซนิทิไซเซอรได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ ถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกบัการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

         1. อธิบายการทํางานวงจรซินทิไซเซอรได 

         2. ออกแบบวงจรซินทิไซเซอรได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

           4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานท่ี 

                       มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                            ลงชือ่.......................................................................... 

                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                                 อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  14  ระหวางวันที่   5   กมุภาพันธ  ถึงวันที ่ 9  กุมภาพันธ  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรขยายคลาสตาง ๆ 

         1. อธิบายการทํางานวงจรขยายคลาสตาง ๆได 
         2. ออกแบบวงจรขยายคลาสตาง ๆได 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธี            

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

           1. อธิบายการทํางานวงจรขยายคลาสตางๆ ได 

              2. ออกแบบวงจรขยายคลาสตางๆ ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู 

                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

                      มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

 

                                            ลงชือ่.......................................................................... 

                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลยั) 

                                                                                   อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  15  ระหวางวันที่   12  กุมภาพันธ  ถึงวันที ่ 16  กุมภาพันธ  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรขยายยานความถี่สูง 

         1. อธิบายการทํางานวงจรขยายยานความถีสู่งได 

         2. ออกแบบวงจรขยายยานความถีสู่งได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธี 

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

           1. อธิบายการทํางานวงจรขยายยานความถี่สูงได 

                2. ออกแบบวงจรขยายยานความถี่สูงได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู 

              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

              4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

                    มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

        

ลงชือ่........................................................ 

                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนพุัฒน  ดวงมาลยั) 

                                                                         อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  16  ระหวางวันที่   19  กุมภาพันธ  ถึงวันท่ี  23  กุมภาพันธ  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรขยายแบบจูนด 

         1. อธิบายการทํางานวงจรขยายแบบจูนดได 

         2. ออกแบบวงจรขยายแบบจูนดได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรยีน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธี 

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

         1. อธิบายการทํางานวงจรขยายแบบจูนดได 

         2. ออกแบบวงจรขยายแบบจูนดได 

  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

                      มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                            ลงชือ่.......................................................................... 

                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                                อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  17  ระหวางวันที่   26  กุมภาพันธ  ถึงวันท่ี  2  มีนาคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   วงจรขยายกําลังแบบลิเนยีร 

         1. อธิบายการทํางานวงจรขยายกําลังแบบลิเนียรได 

         2. ออกแบบวงจรขยายกําลังแบบลิเนียรได 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธี 

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมลูอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรบัผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได      

         1. อธิบายการทํางานวงจรขยายกําลังแบบลิเนยีรได 

         2. ออกแบบวงจรขยายกําลังแบบลิเนียรได 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

        4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่

                   มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

        ลงชือ่........................................................ 

                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนพุัฒน  ดวงมาลยั) 

                                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  18  ระหวางวันที่   5  มีนาคม  ถึงวันที ่ 9  มีนาคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สายตรง   18  คน  เขาเรียน 18 คน   ขาดเรียน - คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส (เต็ม) ปวส.2 สาย ม.6   23  คน  เขาเรียน 23 คน  ขาดเรยีน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวดัความรูปลายภาคเรียน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 

 

 

3.  พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 

 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     - 

 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการตดิตามนกัเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
      - 

 

        

ลงชือ่........................................................ 

                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                 อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 

 

สิ่งที่ทานปฏิบัติ 
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สวนที่ 1  ประเมินตนเอง      

1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จดุมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรบัปรุงเนื้อหาวิชาใหถูกตองทันสมยั /     

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปรมิาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรยีน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม  /    

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

สวนที่ 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุงหมายของวิชานีช้ัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน /     

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 /     

27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     
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29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรยีนรู  /    

ตอนที ่3  การบูรณาการ 

31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 164 

คาเฉลี่ยที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.69 

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) 


