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แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  1  ระหวางวนัที ่  5  พฤศจิกายน  ถงึวันที ่ 9  พฤศจกิายน  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

      1. เขาใจคุณสมบัติ การทํางานและการใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยานความถ่ีสูง 

2. สามารถวัดและทดสอบวงจรใชงานของอุปกรณเซมิคอนดักเตอรในวงจรยานความถี่สูง 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา          
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ   
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง  
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหกับ  

นักศึกษาท่ีเราเขาไปสอนใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสัมพันธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. แสดงความรูเก่ียวกับคุณสมบัตทิางไฟฟาและพารามิเตอรในยานความถ่ีสูงของ
ไดโอด ทรานซิสเตอร และเฟต 

                       2. วิเคราะห ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกสในยานความถ่ีสูง 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  /    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) /     
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 

    ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  2  ระหวางวนัที ่ 12 พฤศจิกายน  ถงึวนัที ่ 16  พฤศจกิายน  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

     1. อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถ่ีสูงได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
       สาระใชวธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา จําลองการทํางานดวย     
       โปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง  
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบดิจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชน
ที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมท่ีจะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 

3.4)  สมรรถนะทีไ่ด อธิบายคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนกิสในยาน ความถี่
สูงได  

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 

แจงนักศึกษาที่ขาดเรียนวา ถาใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 

และสอบถามจากเพื่อนรวมช้ันเรยีน 

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

                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 
                                          อาจารยผูสอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  3  ระหวางวนัที ่  19 พฤศจกิายน  ถึงวันที ่ 23  พฤศจกิายน  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนกิสในยาน ความถ่ีสูงของ

ไดโอดได 

    2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถ่ีสูงของไดโอดได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา         
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ  

        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.1)  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน 

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานคณุสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสใน
ยานความถ่ีสูงของไดโอดได 

                               2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถี่สูงของไดโอดได  

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา                            

                            ลงชื่อ........................................................ 
                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                         อาจารยผูสอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  4  ระหวางวนัที ่  26 พฤศจกิายน  ถึงวันที ่ 30  พฤศจกิายน  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนกิสในยาน ความถ่ีสูงของ

ไดโอดได 

    2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถ่ีสูงของไดโอดได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      

        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานคณุสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสใน
ยาน ความถี่สูงของไดโอดได 2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของไดโอดได   

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
 แจงนักศึกษาที่ขาดเรียนวา ถาใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม คร้ังละ 1 คะแนน 
และสอบถามจากเพื่อนรวมช้ันเรยีน ใครขาดเกิน 2 ครั้ง ทําเอกสารแจงถึงผูปกครอง 

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

                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพฒัน ดวงมาลัย) 
                                          อาจารยผูสอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  5  ระหวางวนัที ่ 3  ธนัวาคม ถึงวนัที ่ 7  ธนัวาคม  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. คุณสมบัตทิางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนิกสในยานความถี่สูงของทรานซสิเตอรแบบบีเจ

ทีได 

2. คาํนวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถ่ีสูงของทรานซิสเตอรแบบบีเจทีได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      

        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริงบีเจทีได  

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 

    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  6  ระหวางวนัที ่  10 ธนัวาคม ถึงวนัที่  14  ธนัวาคม  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานคุณสมบัติทางไฟฟาและพารามิเตอรของวงจรอิเล็กทรอนกิสในยาน ความถ่ีสูงของ

ทรานซสิเตอรแบบเฟตได 

    2. คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถ่ีสูงของทรานซิสเตอรแบบเฟตได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      

        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด คํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกสในยาน ความถี่สูงของทรานซิสเตอรแบบเฟตได  

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรู 

    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  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.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



แบบบนัทกึหลังสอน 

สัปดาหที ่ 7  ระหวางวันที ่  17  ธันวาคม ถึงวนัที ่ 21  ธันวาคม  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

     1. อธิบายการทาํงานวงจรแมตชิ่งได 

    2. ออกแบบวงจรแมตชิ่งได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนาํเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      

        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   
     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพฒันาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรแมตชิ่งได 
                               2. ออกแบบวงจรแมตชิ่งได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู     
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สัปดาหที ่ 8  ระหวางวันที ่  24  ธันวาคม ถึงวนัที ่ 28  ธนัวาคม  2561 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรเกตวงจรฟลเตอรได 

    2. ออกแบบวงจรเกตวงจรฟลเตอรได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   
     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรเกตวงจรฟลเตอรได  

                               2. ออกแบบวงจรเกตวงจรฟลเตอรได 
4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบรูณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  9  ระหวางวนัที ่  2  มกราคม ถงึวนัที ่ 4  มกราคม 2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  
    1. อธิบายการทาํงานวงจรวงจรเรโซแนนซได 

    2. ออกแบบวงจรวงจรเรโซแนนซได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   
     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรวงจรเรโซแนนซได 

                               2. ออกแบบวงจรวงจรเรโซแนนซได   
 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  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.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
 - 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  10  ระหวางวันที ่  7  มกราคม ถงึวนัที ่ 11  มกราคม 2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทํางานวงจรออสซิลเลเตอรได 

    2. ออกแบบวงจรออสซิลเลเตอรได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน    
     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรออสซิลเลเตอรได 
                               2. ออกแบบวงจรออสซิลเลเตอรได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  11  ระหวางวนัที ่  14 มกราคม ถงึวันที ่ 18  มกราคม 2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรวงจรทวีความถี่ได 

    2. ออกแบบวงจรทวีความถ่ีได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ  

        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกับหลกัการทรงงานเรือ่ง ระเบดิจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชน
 ที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมท่ีจะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรวงจรทวีความถี่ได 
                               2. ออกแบบวงจรทวีความถี่ได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 

    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  12  ระหวางวนัที ่  21  มกราคม ถึงวนัที ่ 25  มกราคม 2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรเฟสล็อคลูปได 

    2. ออกแบบวงจรเฟสล็อคลูปได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบดิจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   
     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรเฟสล็อคลูปได 
                               2. ออกแบบวงจรเฟสล็อคลูปได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 

    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  13  ระหวางวนัที ่  28  มกราคม ถึงวนัที ่ 1  กุมภาพันธ 2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรซินทิไซเซอรได 

    2. ออกแบบวงจรซินทิไซเซอรได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา        

        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน 

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรซินทิไซเซอรได 
                               2. ออกแบบวงจรซินทิไซเซอรได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 
                                          อาจารยผูสอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 
สปัดาหที่  14  ระหวางวนัที ่  4  กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 8  กุมภาพนัธ  2562  

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรขยายคลาสตาง ๆได 

    2. ออกแบบวงจรขยายคลาสตาง ๆได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน 

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรขยายคลาสตางๆ ได 
                               2. ออกแบบวงจรขยายคลาสตางๆ ได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 

    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  15  ระหวางวนัที่   11  กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 15  กุมภาพนัธ  2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรขยายยานความถ่ีสูงได 

    2. ออกแบบวงจรขยายยานความถี่สูงได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      

        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน    

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรขยายยานความถ่ีสูงได  
                               2. ออกแบบวงจรขยายยานความถ่ีสูงได  

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 



แบบบนัทกึหลงัสอน 
สปัดาหที่  16  ระหวางวนัที ่  18 กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 22  กุมภาพนัธ  2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรขยายแบบจูนดได 

    2. ออกแบบวงจรขยายแบบจูนดได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      
        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบิดจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน   
     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 

3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรขยายแบบจูนดได 
                               2. ออกแบบวงจรขยายแบบจูนดได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 

     1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     2. นักศกึษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 
สปัดาหที่  17  ระหวางวนัที ่  25  กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 1  มีนาคม  2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

    1. อธิบายการทาํงานวงจรขยายกําลังแบบลเินียรได 

    2. ออกแบบวงจรขยายกําลังแบบลเินียรได 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเน้ือหา      

        สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 
        ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ จําลองการทํางานดวยโปรแกรมจําลอง Pspice และทดลองจริง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกบัหลักการทรงงานเรือ่ง ระเบดิจากขางใน  คือ  เราตองสรางความเขมแข็งใหคนใน 

     ชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก 
3.2)  สอดคลองกบัหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  มภูีมิคุมกัน 

3.3)  คณุธรรม/จรยิธรรมความมีมนุษยสมัพนัธ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู 
3.4)  สมรรถนะทีไ่ด 1. อธิบายการทํางานวงจรขยายกําลังแบบลิเนียรได 
                               2. ออกแบบวงจรขยายกําลังแบบลิเนียรได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 
                                          อาจารยผูสอน 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  18  ระหวางวนัที ่  4  มีนาคม  ถึงวนัที ่ 8  มีนาคม  2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

สอบปลายภาค 2 / 2561 

 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ประมวลผลการเรียนรูตามคําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวชิาที่ตั้งไว 
 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

3.1)  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………. 

3.2)  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ………………………………………………………………………………………………. 

3.4)  สมรรถนะที่ได………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู     

    4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    4.2  นักศกึษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ดวยตนเอง 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบประเมนิตนเองในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของครผููสอน 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
คําชี้แจง   แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งท่ีทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผลวชิานี้ /     

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหถูกตองทันสมยั /     

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม /     

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     

สวนที ่2  ประเมนิผลการสอน      

11. จุดมุงหมายของวิชานีช้ัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน /     

12. เนือ้หาวิชาใหความรูแกผูเรยีน /     

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     

1. วิชานี้กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิม  /    

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม /     

17. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง /     

19. ผูสอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช /     

20. มีเอกสารหรอือุปกรณประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณทีใ่ชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรอืคนควาเพ่ิมเติม   /    

23. ผูเรียนมีโอกาสฝกตนเองใหมวิีนัยและรับผิดชอบการทาํงาน /     

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     
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26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรียมการสอน /     

27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอคาํแนะนํานอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู /     

 

 

     

ตอนที ่3  การบรูณาการ 

31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 167 

คาเฉลีย่ทีไ่ด (คะแนนรวม/ 35) 4.77 

 

สรุปผลการประเมินอยูในระดับ    

 

 
 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) 


