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นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ชั้น ปวส.2  จ านวนเต็ม 1 คน   
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กระทรวงศกึษาธกิาร 
 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................1..............    วันที่..........7 มิถุนายน 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........1........... คน   เข้าเรียน.........16....... คน   ขาดเรียน…1… คน  ออก  -  คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
      1. เข้าใจคุณสมบัติ การท างานและการใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในวงจรย่านความถ่ีสูง 

2. สามารถวัดและทดสอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในวงจรย่านความถี่สูง 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา          
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ   
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง  
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ  
นักศึกษาที่เราเข้าไปสอนให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 

3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ในย่านความถ่ีสูงของ
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟต 

2. วิเคราะห์ ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถ่ี
สูง 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  /    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่...............2.............    วนัที่..............14 มิถุนายน 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.........16..... คน   ขาดเรียน 1 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
     1. อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
       สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา จ าลองการท างานด้วย     
       โปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง  
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากขา้งใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน
ที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 

3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่
สูงได้  

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   
6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
แจ้งนักศึกษาที่ขาดเรียนว่า ถ้าใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 
และสอบถามจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................3.............    วันที่..........21 มิถุนายน 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......16..... คน   ขาดเรียน 1 คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของ
ไดโอดได้ 
    2. ค านวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของไดโอดได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา         
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ  
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน
ย่านความถ่ีสูงของไดโอดได้ 
2. ค านวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของไดโอดได้  

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา                            
                            ลงชื่อ........................................................ 
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................4.............    วันที่..........28  มิถุนายน  2561...........  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......16..... คน   ขาดเรียน 1 คน/ลากิจ -  คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของ
ไดโอดได้ 
    2. ค านวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของไดโอดได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน
ย่าน ความถี่สูงของไดโอดได้ 2. ค านวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของไดโอดได้   

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
 แจ้งนักศึกษาที่ขาดเรียนว่า ถ้าใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 
และสอบถามจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ใครขาดเกิน 2 ครั้ง ท าเอกสารแจ้งถึงผู้ปกครอง 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................5.................    วันที่..........5 กรกฎคม 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......15..... คน  ขาดเรียน 2 คน/ลากิจ -  คน/ออก -  คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของทรานซิสเตอร์แบบบีเจ
ทีได้ 
2. ค านวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของทรานซิสเตอร์แบบบีเจทีได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริงบีเจทีได้  

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................6.............    วันที่..........12 กรกฎคม 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......16..... คน  ขาดเรียน  1  คน/ลากิจ 1  คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของ
ทรานซิสเตอร์แบบเฟตได้ 
    2. ค านวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของทรานซิสเตอร์แบบเฟตได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ ค านวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่าน ความถี่สูงของทรานซิสเตอร์แบบเฟตได้  

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่................7..............    วันที่..........19 กรกฎคม 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1.. คน   เข้าเรียน..........15......  คน  ขาดเรียน 1 คน/ลาป่วย 1 คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
     1. อธิบายการท างานวงจรแมตชิ่งได้ 
    2. ออกแบบวงจรแมตชิ่งได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรแมตชิ่งได้ 
2. ออกแบบวงจรแมตชิ่งได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้     
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนพัุฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบนัทกึหลังสอน 

ครั้งที่.................8..................    วันที่..........26 กรกฎคม 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน......13.... คน  ขาดเรียน 2  คน/ลากิจ  2  คน/ออก  -  คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรเกตวงจรฟิลเตอร์ได้ 
    2. ออกแบบวงจรเกตวงจรฟิลเตอร์ได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรเกตวงจรฟิลเตอร์ได้  
2. ออกแบบวงจรเกตวงจรฟิลเตอร์ได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................9..................    วันที่..........2  สิงหาคม  2561............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....13..... คน   เข้าเรียน.......11..... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก 2 คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรวงจรเรโซแนนซ์ได้ 
    2. ออกแบบวงจรวงจรเรโซแนนซ์ได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรวงจรเรโซแนนซ์ได้ 
2. ออกแบบวงจรวงจรเรโซแนนซ์ได้   
 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 - 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................10...............   วันที่..........9 สิงหาคม 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......1..... คน  ขาดเรียน  -  คน/ลากิจ  -  คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรออสซิลเลเตอร์ได้ 
    2. ออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน    
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรออสซิลเลเตอร์ได้ 
2. ออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์ได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................11..........    วันที่..........16 สิงหาคม 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......15..... คน  ขาดเรียน 2  คน/ลากิจ - คน/ออก -  คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรวงจรทวีความถี่ได้ 
    2. ออกแบบวงจรทวีความถี่ได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ  
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากขา้งใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน
 ที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 

3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรวงจรทวีความถี่ได้ 
2. ออกแบบวงจรทวีความถ่ีได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................12................    วันที่..........23 สิงหาคม 2561...........  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......7..... คน  ขาดเรียน 10 คน/ลากิจ 1 คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรเฟสล็อคลูปได้ 
    2. ออกแบบวงจรเฟสล็อคลูปได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากขา้งใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรเฟสล็อคลูปได้ 
2. ออกแบบวงจรเฟสล็อคลูปได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................13...............    วันที่..........30 สิงหาคม  2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......1..... คน  ขาดเรียน  -  คน/ลากิจ -  คน/ออก -  คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรซินทิไซเซอร์ได้ 
    2. ออกแบบวงจรซินทิไซเซอร์ได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา        
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรซินทิไซเซอร์ได้ 
2. ออกแบบวงจรซินทิไซเซอร์ได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 
ครั้งที่.................14..............    วันที่..........6 กันยายน 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......8..... คน  ขาดเรียน 8  คน/ลาป่วย 1 คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรขยายคลาสต่าง ๆได้ 
    2. ออกแบบวงจรขยายคลาสต่าง ๆได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรขยายคลาสต่างๆ ได้ 
2. ออกแบบวงจรขยายคลาสต่างๆ ได ้

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่.................15...........    วันที่..........13 กันยายน 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......15..... คน  ขาดเรียน 2 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรขยายย่านความถี่สูงได้ 
    2. ออกแบบวงจรขยายย่านความถี่สูงได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน    
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรขยายย่านความถ่ีสูงได้  
2. ออกแบบวงจรขยายย่านความถ่ีสูงได้  

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 
ครั้งที่................16............    วันที่...............20 กันยายน 2561..............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......15..... คน  ขาดเรียน 2 คน/ลาป่วย -  คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรขยายแบบจูนด์ได้ 
    2. ออกแบบวงจรขยายแบบจูนด์ได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรขยายแบบจูนด์ได้ 
2. ออกแบบวงจรขยายแบบจูนด์ได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 
ครั้งที่.................1..........    วนัที่...............27 กันยายน  2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน.......14..... คน  ขาดเรียน 3 คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการท างานวงจรขยายก าลังแบบลิเนียร์ได้ 
    2. ออกแบบวงจรขยายก าลังแบบลิเนียร์ได้ 
2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา      
        สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
        ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ จ าลองการท างานด้วยโปรแกรมจ าลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกบัหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากขา้งใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
     ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภีูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จรยิธรรมความมมีนษุยสัมพนัธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได ้ 1. อธิบายการท างานวงจรขยายก าลังแบบลิเนียร์ได้ 
2. ออกแบบวงจรขยายก าลังแบบลิเนียร์ได้ 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
    1. สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ด้วยตนเอง 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งที่...............18..................    วันที่.........1-4 ตุลาคม 2561.............  เวลา... 08.00 น. – 11.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....1..... คน   เข้าเรียน...................... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
สอบปลายภาค 1 / 2561 

 

2.  กิจกรรม/วธิกีารบรูณาการเรยีนการสอน   
 1.  ประมวลผลการเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชาที่ตั้งไว้ 
 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………. 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์………………………………………………………………………………………………. 
3.4)  สมรรถนะที่ได้………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้ และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้     
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรยีนทีข่าดเรยีน/มปีัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



 

แบบประเมนิตนเองในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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สว่นที ่1  ประเมนิตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผลวิชานี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
สว่นที ่2  ประเมนิผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน /     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ /     
1. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม   /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
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26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
 
 

     

ตอนที่ 3  การบรูณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 167 
คา่เฉลีย่ทีไ่ด ้(คะแนนรวม/ 35) 4.77 

 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

 

  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) 


