
 

 

 

 

     บันทึกหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

      วิชา  เครือ่งรับวิทยุ รหัสวิชา 10305113 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ     พุทธศักราช  2556 
  

 

 

ภาคเรยีนที่   1    ปการศึกษา   2560 

 
 
 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารยดนุพฒัน  ดวงมาลยั 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
 

 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



2 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  1  ระหวางวันที่   5  มิถุนายน  ถึงวันที่  9  มิถุนายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองรับวิทยุ 

        1.  บอกจุดประสงครายวชิา คําอธบิายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจงเกณฑการประเมินวัดผล และทาํ

ความตกลงเร่ืองการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในเกณฑการวดัผลและประเมินผล 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขัน้ตอน การทาํตามลําดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

          4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับเคร่ืองรับวิทยุได        

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏบิัติตามงานทีม่อบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                       (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                         อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  2  ระหวางวันที่   12  มิถุนายน  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ    

      1.  ความรูเกี่ยวกับการกระจายคลืน่วิทยุ ยานความถี่ที่ใชในการรับ-สงวิทยุทั่วไป  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขัน้ตอน การทาํตามลําดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

  4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการกระจายคลื่นวทิยุ ยานความถี่ทีใ่ชในการรับ-สงวิทยุทั่วไปได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏบิัติตามงานทีม่อบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                       ลงชื่อ........................................................       
                   (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)  
                                                                             อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  3  ระหวางวันที่   19  มิถุนายน  ถึงวันที่  23  มิถุนายน  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ    

      1.  ความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ AM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขัน้ตอน การทาํตามลําดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

          4.1   แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ AM ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏบิัติตามงานทีม่อบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 
        

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                              อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  4  ระหวางวันที่   26  มิถุนายน  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

            1.  ความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ FM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1   แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ FM ได 

  4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่       
                  มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  5  ระหวางวันที่   3  กรกฎาคม  ถึงวันที่  7  กรกฎาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    
      1.  ความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ FM stereo multiplex  

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ FM stereo multiplex ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                   อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  6  ระหวางวันที่   10  กรกฎาคม  ถึงวันที่  14  กรกฎาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ DSB 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1  ความรูเกี่ยวกบัหลักการรบั-สงวิทยุ แบบ DSBได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา      
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                     อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  7  ระหวางวันที่  17  กรกฎาคม  ถึงวันที่  21  กรกฎาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ DSB 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤตกิรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

              4.1  ความรูเกี่ยวกับหลักการรับ-สงวิทยุ แบบ DSB 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                   อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  8  ระหวางวันที่   24  กรกฎาคม  ถึงวันที่  27  กรกฎาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

  4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่ 
                     มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                          ลงชื่อ........................................................      
                        (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)
                                                                           อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  9  ระหวางวันที่   31  กรกฎาคม  ถึงวันที่  4  สิงหาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM ได 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กาํหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏบิตัิตามงานที ่
                      มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                              อาจารยผูสอน 

 



11 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  10  ระหวางวันที่   7  สิงหาคม  ถึงวันที่  11  สิงหาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขัน้ตอน การทาํตามลําดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กาํหนด 
                4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏบิตัิตามงานที ่
                      มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                              อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  11  ระหวางวันที่   14  สิงหาคม  ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

         4.1 แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 
                      มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
        

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                  อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  12  ระหวางวันที่   21  สิงหาคม  ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ AM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1 แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเคร่ืองรับวิทยุ AM 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่ 
                   มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                        (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                       อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  13  ระหวางวันที่   28 สิงหาคม  ถึงวันที่  1  กันยายน  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

    4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FMได 

 4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
           4.2  นักศกึษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่ 
                       มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                   อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  14  ระหวางวันที่   4  กันยายน  ถึงวันที่  8 กันยายน 2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 
 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FM 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

              4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FMได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 
                      มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                     อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  15  ระหวางวันที่   11  กันยายน  ถึงวันที่  15  กันยายน 2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา     

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ    

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

                4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FMได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
              4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่ 
                    มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                              อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  16  ระหวางวันที่   18  กันยายน  ถึงวันที่  22  กันยายน 2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเคร่ืองรับวิทยุ FM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขัน้ตอน การทาํตามลําดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  ความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FMได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏบิตัิตามงานที ่
                      มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย) 

                                                                              อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  17  ระหวางวันที่   25  กันยายน  ถึงวันที่  29  กันยายน 2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

        1.  ความรูเกี่ยวกับการทาํงานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวทิยุ FM 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได      

     4.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของวงจรที่ใชในเครื่องรับวิทยุ FMได 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่
                   มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                    (ผูชวยศาสตราจารยดนุพัฒน  ดวงมาลัย)

                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  18  ระหวางวันที่   2  ตุลาคม  ถึงวันที่  6 ตุลาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส ปวช. 3 (รีเกรด)  1 คน  ขาดเรียน -  คน 
 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 

 

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - 

 
 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
      - 

 
        

                                                        ลงชื่อ........................................................      
                            (ผูชวยศาสตราจารยดนุพฒัน  ดวงมาลัย)
                                                            อาจารยผูสอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งที่ทานปฏิบัต ิ
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 

 4 
 ม

าก
 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

อย
 

1 
นอ

ยท
ี่สุด

หร
ือไ

มเ
ลย

 

สวนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหถูกตองทันสมัย /     

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพิ่มเตมิ  /    

9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

สวนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรยีน /     

12. เนื้อหาวิชาใหความรูแกผูเรียน /     

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     

14. วิชานี้กระตุนใหเกิดความคิดรเิริ่ม  /    

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม /     

17. เปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง /     

19. ผูสอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพิ่มเตมิ   /    

23. ผูเรียนมโีอกาสฝกตนเองใหมวีินัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรยีมการสอน /     
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27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกนัเอง /     

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู  /    

 
 

     

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 
 

/    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 163 

คาเฉลี่ยที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.66 

สรุปผลการประเมินอยูในระดบั    

  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) 


