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บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานศึกษา 3 D 

 
 

วชิา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  รหสัวชิา 10112302  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
อาจารย์ผูส้อน นายสมชาติ  โสนะแสง 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ชั้น ปวช 1 สายตรง จ านวนเต็ม 27 คน   

ห้อง 4404    ชั้น 4  ตึกสาขาอิเล็กทรอนิกส ์
เวลาเรียน  วันพฤหสับดี   เวลา 08.00 –11.55 น. 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.....1..............    วันที่    6 มิถุนายน  2562     เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....27......... คน   เข้าเรียน.........27....... คน   ขาดเรียน  -  คน  ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า   
  บอกจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวชิา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และ
ท าความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล  เนื้อหา อุปกรณ์ประกอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคใน
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง    
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ บอกแนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

4.2 การน าเข้าสู่บทเรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.3 นักศึกษาถามข้อสงสัย และอาจารย์ผู้สอนตอบข้อสงสัย 

  4.4 มอบหมายงาน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  /    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.....2..............    วันที่     13  มิถุนายน  2562     เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....27......... คน   เข้าเรียน.........27....... คน   ขาดเรียน  -  คน  ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า   
  บอกจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวชิา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และ
ท าความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล  เนื้อหา อุปกรณ์ประกอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคใน
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง    
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ บอกแนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

4.2 การน าเข้าสู่บทเรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.3 นักศึกษาถามข้อสงสัย และอาจารย์ผู้สอนตอบข้อสงสัย 

  4.4 มอบหมายงาน 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      1.อธิบายคุณลักษณะของตัวต้านทานชนิดต่างๆ ได้ 
          2. บอกข้อดีและข้อเสียของหลอดไฟชนิดต่างได้  
          3. อธิบายหลักการท างานของไดโอดเปล่งแสงได้ 
          4. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าชนิดต่างๆ ได้  
          5. สามารถใช้มัลติมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง  
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  /    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่......... 3 .........    วันที่  21  มิถุนายน  2562     2562  เวลา…. 08.00 น. – 11.55 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......27........ คน   เข้าเรียน...... 27 ...... คน   ขาดเรียน  -  คน   ออก -  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธิบายหลักการสารกึ่งตัวน าและไดโอด 

 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      1. บอกโครงสร้างและคุณลักษณะของเซลล์ไฟฟ้าได้  
          2. บอกข้อดีและข้อเสียของแบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ได้  
          3. อธิบายการต่อเชลล์ไฟฟ้าแบบต่างๆ ได้  
         4. อธิบายหลักการท างานและการใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.......... 4............    วันที่  28 มิถุนายน  2562     2562      เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......27...... คน   เข้าเรียน.......26........ คน   ขาดเรียน  1  คน  ออก   -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
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3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      1. อธิบายความหมาย เขียนสูตรและค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานจาก
กฏของโอห์ม ได้  
          2. อธิบายความหมาย ชื่อหน่วยวัด เขียนสูตรการค านวณหาก าลังไฟฟ้า ได้  
         3. อธิบายความหมาย ชื่อหน่วยวัด เขียนสูตรการค านวณหาก าลังไฟฟ้าและการคิดค่ากระแสไฟฟ้าได้      
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.......... 5 ..........   วันที่...4 กรกฏาคม  2562  ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น . 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)....... 27 ..... คน   เข้าเรียน....... 27..... คน   ขาดเรียน  -   คน    ออก  -  คน… 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  วงจรอนุกรม ขนาน และผสม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
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 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธิบายการท างานของทรานซีสเตอร์   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
           บอกความหมาย คุณสมบัติ และการค านวณกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้าวงจร อนุกรม ขนาน และผสมได้  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.......... 6 ..........   วันที่..11 กรกฏาคม  2562  ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น . 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)....... 27 ..... คน   เข้าเรียน....... 27..... คน   ขาดเรียน  -   คน    ออก  -  คน… 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  วงจรอนุกรม ขนาน และผสม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
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 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธิบายการท างานของทรานซีสเตอร์   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
           บอกความหมาย คุณสมบัติ และการค านวณกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้าวงจร อนุกรม ขนาน และผสมได้  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.......... 7 ...........    วันที่  18 กรกฏาคม  2562  ......  เวลา  08.00 น. – 11.55 น  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......... 27... คน   เข้าเรียน...27 ...... คน   ขาดเรียน -    คน   ออก  -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า 
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2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
           1. อธิบายหลักการของวงจรแบ่งแรงดันแบบไม่มีโหลดและแบบมีโหลด  
           2. ค านวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า  
           3. อธิบายหลักการของวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.......... 8 ...........    วันที่  25 กรกฏาคม  2562  2562     ......  เวลา  08.00 น. – 11.55 น  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......... 27... คน   เข้าเรียน...27 ...... คน   ขาดเรียน -    คน   ออก  -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
           1. อธิบายหลักการของวงจรแบ่งแรงดันแบบไม่มีโหลดและแบบมีโหลด  
           2. ค านวณหาค่าต่างๆ ในวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า  
           3. อธิบายหลักการของวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที.่.......... 9 .......   วันที่....... 1  สิงหาคม   2562  ...........  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........27...... คน   เข้าเรียน.....27..... คน   ขาดเรียน  ....  คน    ออก  -  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การแปลงค่าความต้านทานจากสตาร์เป็นเดลตาและจากเดลตาเป็นสตาร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธิบายการท างานของวงจรเรียงกระแสไฟฟ้า 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          1. บอกวัตถุประสงค์ของค่าความต้านทาน การแปลงค่าความต้านทานจากสตาร์เป็นเดลตาและจาก
เดลตาเป็นสตาร์ ได้ 
         2. เขียนสูตร การแปลงค่าความต้านทานจากสตาร์เป็นเดลตาและจากเดลตาเป็นสตาร์ ได้ 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
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       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาติ   โสนะแสง) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่......... 10 ...........    วันที่  8  สิงหาคม  2562  .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...... 27....... คน   เข้าเรียน.....27.... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  กฎของเคอร์ชอฟ   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธิบายหลักการท างานวงจรกรองความถ่ีและก าเนิดความความถี่  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        1. บอกความหมายของกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟได้  
        2. บอกความหมายของกฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟได้ 
        3. บอกล าดับขั้นตอนการใช้กฎของเคอร์ชอฟได้  
        4. บอกความหมาย และขั้นตอนการแก้สมการของดีเทอมิแนนต์ได้  
        5. ค านวณวงจรต่างๆ โดยใช้กฎของเคอร์ชอฟ ได้  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่........... 11 ........    วันที่   15  สิงหาคม  2562  เวลา  08.00 น. – 11.55 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)... 27.... คน   เข้าเรียน.........14 ........ คน   ขาดเรียน  1 คน    ออก  -  คน..…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   วงจรบริดจ์    

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  สามารถสร้างเอกสารงานที่ประกอบด้วยแผนภูมิ ภาพประกอบได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1. บอกความหมายของวงจรบริดจ์สมดุล และไม่สมดุลได้  
           2. ค านวณวงจรบริดจ์ได้  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.............. 12............    วันที่   22  สิงหาคม  2562  .........  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........ 27.......... คน   เข้าเรียน...14 ....... คน   ขาดเรียน  1  คน    ออก  -  น…. 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ทฤษฏีการวางซ้อน    

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคใน
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        1. บอกล าดับขั้นในการใช้ทฤษฏีการวางซ้อนได้  

        2. ค านวณหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าได้  

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                               อาจารย์ผู้สอน 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่............ 13 ...............    วันที่ 29  สิงหาคม  2562   2562 .........  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).... 27..... คน   เข้าเรียน.......27.... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน….... 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ทฤษฏีของเทวินินและนอร์ตัน     

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคใน
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1. อธิบายหลักการทฤษฏีของเทวินินและนอร์ตันได้   
          2. บอกล าดับขั้นในการใช้ทฤษฏีเทวินินและนอร์ตันได้  
          3. ค านวณหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าได้  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
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รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด(Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ิดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                               อาจารย์ผู้สอน 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่........ 14  ...........    วันที่.......... 5 กันยายน   2562  ...........  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)....... 27..... คน   เข้าเรียน........27...... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เมชและโนด     

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคใน
การ ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้    

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
        1. อธิบายหลักการเมชและโนดได้   
        2. บอกล าดับขั้นในการใช้เมชและโนดได้  
        3. ค านวณหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าได้  
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่............ 27 ............   วนัที่..... 12 กันยายน  2562   ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)....... 27...... คน   เข้าเรียน.......27..... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก   - คน…. 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    ทดสอบปฏิบัติการ  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคใน
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ท าแบบฝึกหัดและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้    สามารถน าเสนองานด้วยความมั่นใจ ไหวพริบ ด้านกองทุน 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         ใช้เครื่องมือ การวัดทางไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้อง   

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...........16 ......  วันที่   19   กุมภาพันธ์ 2562 ......... เวลา…... 08.00 น. – 11.55 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....27....... คน   เข้าเรียน.....27........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    สอบปฏิบัติ  
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้   บอกความส าคัญของ พรบ. คอมพิวเตอร์ ได้     

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
                                                             อาจารย์ผู้สอน 
 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนคิวิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
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11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
27. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนคน้คว้าเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
27. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    

23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน /     

27. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง  /    
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน  /    
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
      
ตอนที ่3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

  ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


