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แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   3  มิถุนายน  ถึงวันที่  7 มิถุนายน  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  ที่มาและรายละเอียดของโครงการวิชาชีพ 
  บอกจุดประสงค์รายวิชา คําอธบิายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และทาํความ
ตกลงเร่ืองการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
บทเรียนที่ 1.  ความรู้เบื้องต้นในการจัดทําโครงการ 
           1.1. ความหมายและลกัษณะของโครงการ 
           1.2. ความสําคัญของโครงการ   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. อธิบายความหมายและลกัษณะของโครงการได ้
             4.2.  อธิบายความสาํคัญของโครงการได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย              
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                (นางภัทรอร   ดวงมาลยั) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่  10 มิถุนายน  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  บทเรียนที่ 1. ความรู้เบื้องต้นในการจัดทําโครงการ (ต่อ) 
1.1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาํโครงการ 

         1.2. ประโยชน์ของการจัดทาํโครงการ 
         1.3 ประเภทของโครงการที่ศึกษา      
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. บอกวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการได ้
            4.2. บอกประโยชน์ของการจัดทําโครงการได ้
            4.3 อธิบายและวิเคราหะโครงการแต่ละประเภทได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่   17  มิถุนายน  ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   :  บทเรียนที ่2.  กระบวนการจดัทําโครงการ  

 1.1. การวางแผนจัดทาํโครงการ 
         1.2. การขออนุมัติโครงการ 
         1.3. การดําเนินงานตามโครงการ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
     4.1. อธิบายและวางแผนจัดทําโครงการได ้
             4.2. อธิบายและขออนุมัติโครงการได ้
             4.3. อธิบายและดําเนินงานตามโครงการได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   24 มิถุนายน  ถึงวันที่  28  มิถุนายน  2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   : บทเรียนที่  2. กระบวนการจดัทําโครงการ (ต่อ)  
        1.1. การจัดทํารายงาน 
        1.2. การประเมินผลโครงการ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
    4.1  อธิบายและจัดทาํรายงานได ้
              4.2. อธิบายและประเมินผลโครงการได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม ถึงวันที่  5 กรกฎาคม 2562  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   : บทเรียนที่  3. การเลือกหัวข้อโครงการ 
        1.1. เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อโครงการ 
        1.2. การเลือกโครงการประเภทสิ่งประดิษฐ ์
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. บอกเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อโครงการได้ 
             4.2. อธิบายและเลือกโครงการประเภทสิ่งประดิษฐไ์ด้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่   8 กรกฎาคม ถึงวันที่  12 กรกฎาคม 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  บทเรียนที่  3.  การเลือกหัวข้อโครงการ (ต่อ) 
         1.1. การเลือกโครงการจัดทําธุรกิจหรือบริการ         
         1.2. การเลือกโครงการทดลองและวิจยั         
         1.3. การตัดสินใจเลือกโครงการ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. อธิบายและเลือกโครงการจัดทําธุรกิจหรือบริการได้         
             4.2. อธิบายและเลือกโครงการทดลองและวิจยัได้         
             4.3. อธิบายและตัดสินใจเลือกโครงการได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา      
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
      
                                                                              ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   15  กรกฎาคม ถึงวันที่  19 กรกฎาคม 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ :  บทเรียนที่  4.  การเขียนโครงการ 

 1.1. ส่วนประกอบของโครงการ 
         1.2. ลําดับข้ันตอนการเขียนโครงการ 
         1.3. การใช้ถ้อยคํา สํานวนในการเขียนโครงการ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ ถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. บอกส่วนประกอบของโครงการได ้
           4.2. อธิบายลาํดับข้ันตอนการเขียนโครงการได ้
           4.3. ใช้ถ้อยคํา สํานวนในการเขียนโครงการได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   22  กรกฎาคม ถึงวันที่  26  กรกฎาคม 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ :  บทเรียนที่  4.  การเขียนโครงการ (ต่อ) 

          1.1. การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
         1.2. วิธีกระบวนการกลุม่ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. เรียนรู้กระบวนการกลุ่มได้ 
             4.2. นําวิธีกระบวนการกลุ่มได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่   29 กรกฎาคม ถึงวันที่  2  สิงหาคม 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :   สอบกลางภาค 
   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
                                                        สอบกลางภาค 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม    
   4.  สมรรถนะที่ได ้
      
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
      
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   5  สิงหาคม ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  บทเรียนที่  5. โครงการสิ่งประดิษฐ์ 

        1.1. ความหมายของสิ่งประดิษฐ ์
        1.2. ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ ์
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. แต่ละกลุ่มนําเสนอข้อมูลโครงการของตนเองที่ต้องการจัดทํา 
 2. ฟังคําแนะนาํและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
    4.1. อธิบายความหมายของสิง่ประดิษฐไ์ด ้
              4.2. บอกความเป็นมาของสิ่งประดษิฐ์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   12  สิงหาคม ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   : บทเรียนที่  5.  โครงการสิง่ประดิษฐ์  (ต่อ) 
 คุณลักษณะของผู้เรียนที่ควรเลอืกทําโครงการสิ่งประดิษฐ ์
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   บอกคุณลักษณะของผู้เรียนทีค่วรเลือกทําโครงการสิ่งประดษิฐ์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   19  สิงหาคม ถึงวันที่  23 สิงหาคม  2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   :   บทเรียนที่ 6.  โครงการวิจัย  

       1.1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิจัย 
       1.2.  ผลการวิจัยกับธุรกิจ 
       1.3. ข้ันตอนการวิจัย 
       1.4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. อธิบายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิจัยได ้
            4.2. อธิบายผลการวิจยักับธุรกิจได ้
            4.3. ปฏิบัติข้ันตอนการวิจัยได ้
            4.4. อธิบายและการเก็บรวบรวมข้อมูลได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   26  สิงหาคม ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   :  บทเรียนที่ 6.  โครงการวิจัย (ต่อ) 
       1.1. การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และการแปลผล 
       1.2. การค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง 
       1.3. จรรยาบรรณของนักวิจัย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. อธิบายและประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลได ้
            4.2. อธิบายวิธีการค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงได้ 
            4.3. อธิบายจรรยาบรรณของนักวิจัยได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   2  กันยายน  ถึงวันที่  6 กันยายน  2562  
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   :   บทเรียนที่  7.  การสรุปผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงาน รูปเล่ม 
 1.1. การสรุปผลการดําเนนิงาน 
         1.2. การจัดทํารายงาน รูปเล่ม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
    4.1. สามารถสรุปผลการดาํเนนิงานตามโครงการได ้
             4.2. สามารถจัดทาํรายงาน รูปเล่ม การดาํเนินงานตามโครงการได ้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   9  กันยายน  ถึงวันที่  13  กนัยายน  2562  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   : บทเรียนที่  7. การสรุปผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงาน รูปเล่ม (ต่อ) 

         1.1 ตัวอย่างการจัดทาํรายงานโครงการสิง่ประดษิฐ ์
         1.2. ตัวอย่างการจัดทาํรายงานโครงการวิจัย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. สามารถการจัดทาํรายงานโครงการสิ่งประดิษฐไ์ด ้
            4.2. สามารถจัดทาํรายงานโครงการวิจัยได ้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   16  กันยายน  ถึงวันที่  20  กันยายน  2562  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ :  การนําเสนอผลงาน 

 1.1. ความหมายของการนําเสนอผลงาน 
        1.2. เทคนิคการนําเสนอผลงาน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
            4.1. อธิบายความหมายของการนําเสนอผลงานได ้
            4.2. นําเทคนิคการนาํเสนอผลงานได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   23  กันยายน  ถึงวันที่  27  กันยายน  2562  

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   :  บทเรียนที่ 8.  การนําเสนอผลงาน (ต่อ) 

        การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้      
      ใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนําเสนอผลงานโครงการได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  18  ระหว่างวันที่   30  กันยายน  ถึงวันที่  4  ตลุาคม  2562  
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :   สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

 
        

ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย 
� ลงในช่องท่ีตรงกับสิ่งท่ีท่านปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผลวิชาน้ี /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี /     
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน /     
12. เน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได ้ /     
14. วิชาน้ีกระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกับการนําไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม   /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
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28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู ้ /     
 
 

     

ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 167 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.77 

 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

 
� ดีมาก   (4.50 – 5.00) 

� ดี                         (3.50 – 4.49) 

� ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 

� ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 

� ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


