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บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

วิชา เทคนิคการผลิตช้ินสวนเครื่องมอืกล 2 รหัสวิชา 20109402 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พทุธศักราช 2559 

ภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2560 

 
 

อาจารยผูสอน นายภาณุวัช โทษา 

สาขาวิชา ชางกลโรงงาน 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชา เทคนิคการผลิต  ช้ัน ปวส.1/4 ม.6 จํานวนเต็ม 20 คน   

หองเรียน โรงงานชางกลโรงงาน   
เวลาเรียน  วัน ศุกร  เวลา 11:00 –19:00 น. 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 1 ..............    วันท่ี........... 10  พฤศจิกายน 2560 ............  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น . 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน.........19........ คน   ขาดเรียน  1 คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา 
  บอกจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวชิา และแจงเกณฑการประเมินวัดผล และ
ทําความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยมีสวนรวมในเกณฑการวัดผลและประเมินผล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง    
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

4.1 บอกจุดประสงครายวิชา มาตรฐาน รายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพได ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรวมกับผูอ่ืนได บอกแนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรูได 

4.2 การนําเขาสูบทเรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู 
4.3 นักศึกษาถามขอสงสัย และอาจารยผูสอนตอบขอสงสัย 

  4.4 มอบหมายงาน 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
      4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
      4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นาย ภานุวัช โทษา) 

                                       อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 2 ...............    วันท่ี........... 20  พฤศจิกายน 2560 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 17 ........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการกลึงเกลียว 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกลึง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 3 ...............    วันท่ี........... 24  พฤศจิกายน 2560 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 19 ........ คน   ขาดเรียน  1  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการผลิตเกลียวใน 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกลึง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 4 ...............    วันท่ี........... 1  ธันวาคม 2560 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน......18 ........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการกลึงเรียว 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกลึง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จรยิธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 5...............    วันท่ี........... 8 ธันวาคม 2560 .............  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 20........... คน   เขาเรียน......... -........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   
 

- กีฬาภายใน - 
  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม    
   4.  สมรรถนะท่ีได 

   
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
      
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายภาณุวัช โทษา)  
                                                                                 อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 6 ...............    วันท่ี...........15 ธันวาคม 2560 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 17 ........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติการกลึงเรียว 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกลึง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 7 ...............    วันท่ี...........22  ธันวาคม 2560 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 18 ........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติการกลึงเรียว 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกลึง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 8 ...............    วันท่ี...........29 ธันวาคม 2560 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 18 ........ คน   ขาดเรียน  2 คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการตรวจสอบเรียว 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกลึง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................9...............    วันท่ี...........5 มกราคม 2561 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 13 ........ คน   ขาดเรียน  7  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติการกลึงเรียว 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกลึง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกลึง 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 10 ...............    วันท่ี.......................................................  เวลา….........................................…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)........................ คน   เขาเรียน..................... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…... 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   
 

สอบกลางภาคเรียนท่ี 2/2560 
วันท่ี  8 – 12 มกราคม 2561 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย  
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได   
 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายภาณุวัช โทษา) 

                                           อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 11 ...............    วันท่ี........... 19  มกราคม 2561 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น . 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 9 ........ คน   ขาดเรียน  11  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของงานกัด 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกัด 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกัด 
4. การวางแผนการผลิตเฟอง 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทกึหลังสอน 

ครั้งท่ี...............12 ...............    วันท่ี..........26  มกราคม 2561 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 18 ........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการคํานวนเฟอง 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกัด และการใชหัวแบง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกัด 
4. การวางแผนการผลิตเฟอง 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี.............13...............    วันท่ี.........2  กุมภาพันธ 2561 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน......18 ........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการกัดเฟองตรง 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องกัด กัดเฟองตรง 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องกัด 
4. การวางแผนการผลิตเฟองตรง 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี............14..............    วนัท่ี.........9  กุมภาพันธ 2561 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 18........ คน   ขาดเรียน 2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการเจียรไน 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องจักร 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี.............15...............    วันท่ี........... 16 กุมภาพันธ 2561 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 16 ........ คน   ขาดเรียน  4  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการผลิตเพลากลม และการเจยีรไนกลม 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องจักรในการเจียรไน 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การวางแผนการผลิตเพลากลม 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี.............16...............    วันท่ี...........23  กุมภาพันธ 2561........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 17 ........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการเจียรไนราบ 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องจักร 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี...........17 ...............    วันท่ี...........2 มีนาคม 2561 ........  เวลา…... 11.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...........20........... คน   เขาเรียน...... 19 ........ คน   ขาดเรียน  1  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตช้ินสวนดวยเครื่องมือกล 
1. ความหมายและความสําคัญของการเจียรไนราบ 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของเครื่องจักร 
3. ความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักร 
4. การวางแผนการผลิต 
5. กิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 
 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได 

  4.1 แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครื่องมือกล 
  4.2  เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 
  4.3 ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 สามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา    
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
                         ลงชื่อ........................................... 
                                                (นาย ภาณุวัช โทษา) 
                                                                                    อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี................ 18 ...............    วันท่ี.......................................................  เวลา….........................................…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)........................ คน   เขาเรียน..................... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…... 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   
 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 
วันท่ี  5 – 9 มีนาคม 2561 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา
     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ
    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย  
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได   
 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายภาณุวัช โทษา) 

                                           อาจารยผูสอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับสิ่งท่ีทานปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยท่ีสุดหรือไมเลย 

 
 

สิ่งท่ีทานปฏิบัติ 
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สวนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผูสอนไดช้ีแจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี /     
2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     
3. เตรียมการสอนลวงหนาท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     
4. คนควาและปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหถูกตองทันสมัย /     
5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวางการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี /     
สวนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุงหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรยีน      
12. เน้ือหาวิชาใหความรูแกผูเรียน /     
13. เปนวิชาท่ีทําความเขาใจได /     
14. วิชาน้ีกระตุนใหเกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     
16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม /     
17. เปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผูสอนตอบปญหาหรือช้ีแจงไดกระจาง /     
19. ผูสอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกับการนําไปใช /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณท่ีใชเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพ่ิมเติม  /    

23. ผูเรียนมโีอกาสฝกตนเองใหมวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     
26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     
28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     
29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
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30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู /     
      
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    
35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 196 
คาเฉลี่ยท่ีได (คะแนน/รวม 35) 4.74 

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) 


