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                         บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา ๓ D 

 
วิชา  หน้าที่พลเมอืงและศีลธรรม     รหัสวิชา  ๑๐๐๐๕๑๐๑ 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
ภาคเรยีนที่  ๑  ปีการศกึษา  ๒๕๖๑ 
ครูผูส้อน  นายสมศักดิ์  ไชยมาโย 

สาขาวิชา  พื้นฐานประยุกต ์
 

วันจันทร์   เวลา   ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  นักศึกษาระดับชัน้  ปวช. ๑ กจ  , ปวช. ๑/๑,๓ บช   จ านวน  ๘๔  คน   

วันอังคาร  เวลา   ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  นักศึกษาระดับชัน้  ปวช. ๑/๑,๒ ชก ปวช.๑ ธค       จ านวน  ๙๕  คน   

วันพุธ  เวลา   ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. ๓/๑  ชฟ , ปวช. ๑/๑,๒  ชย    จ านวน  ๙๓  คน   

วันพฤหัสบดี   ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. ๑  ชส , ปวช. ๑/๓  ชย    จ านวน  ๖๔  คน   

วันพฤหัสบดี   ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น.  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. ๒/๑  ชอ , ชช. สถ     จ านวน  ๑๓  คน   

วันศุกร์    เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐  น.   นักศึกษาระดับชั้น   ปวช. ๑ กต. , กร.      จ านวน  ๒๔  คน  

ห้องเรียน   ๑๔๐๒ 
 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าชี้แจงการบันทึกหลังสอน 

๑.  บันทึกหลังสอน ๑ เล่ม ใช้บันทึกการสอน ๑ รายวิชาต่อ ๑ ห้องเรียน  
๒.  ให้ผู้สอนท าบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา ให้ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งมาแล้ว                
๓.  การบันทึก 
 ๓.๑  กรอกรายละเอียดท่ีปกหน้า 

๓.๒  ศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       สมรรถนะอาชีพ, สถานศึกษา ๓D  และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัด  
       กิจกรรมบูรณาการสอดแทรกลงสูก่ารเรียนการสอน 
๓.๓  เมื่อสอนเสร็จทุกครั้งให้บันทึกรายละเอียดเป็นล าดับให้ครบ 

 ๑) หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง เนื้อหาสาระโดยสรุปท่ีสอน                        
ในคร้ังนั้น 

 ๒)  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนของครู 

๓)  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ระบุพฤติกรรมผู้เรียนท่ีแสดงออกในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม/
จริยธรรม และสมรรถนะท่ีนักศึกษาได ้

 ๔)  ผลการใช้และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ระบุผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรับปรุง  

๕)  การประเมินผลการสอนของตนเอง  ให้ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง       
ในแต่ละครั้ง  พร้อมท้ังข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับ เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของ
ผู้เรียน, ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการใช้ส่ือประกอบการสอน 

๖)  วิธีการและผลการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน/มีปัญหา ให้ระบุวิธีการดูแล
ติดตามแกไ้ขปัญหานักศึกษาท่ีขาดเรียน และที่มีปัญหาต่าง ๆ  

๔.  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนส่งบันทึกหลังการสอนและประเมินตนเอง ตามแบบท่ี
ก าหนดให้ โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนา 
รับรองและพิจารณา 

๕.  ให้ใช้บันทึกหลังสอนเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชานั้น ส าหรับเป็น      
      ผลงานทาง วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว  เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นต้นแบบ           
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  ต่อการศึกษาและน้อมน าไปปฏิบัติ  สถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาเป็น 
สถานศึกษาพอเพียงควรน้อมน าหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

๑. ระเบิดจากข้างใน  เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 
และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง      
จากข้างในของตนให้พร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงค่อยออกมาสู่ภายนอก  มิใช่น าจากภายนอก 
เข้าไปให้ โดยที่ข้างในไม่พร้อมที่จะยอมรับ 

๒.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  คือ การมองปัญหามองที่ภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอแต่การแก้ปัญหา  
ควรเริ่มจากจุดเล็ก  (Micro)  คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละขั้นไปจนถึงปัญหาของภาพรวม 

๓.  ท าตามล าดับขั้น  โดยเริ่มจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดก่อน เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

๔.  องค์รวม  คิดอย่างองค์รวม (Holistic) มองอย่างครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติ  
เชื่อมต่อกัน 

๕.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  คือ การท ากิจกรรมหรือโครงงานใดต้องศึกษาข้อมูล 
รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร สื่อ และบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

๖.  การมีส่วนร่วม  คือเป็นประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น 
และร่วมกันปฏิบัติ  ร่วมประเมิน และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 

๗.  ประโยชน์ส่วนรวม  คือ การท างานเน้นผลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
๘.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  หมายถึง การท างานใด ๆ ควรใช้งบประมาณ       

ที่เหมาะสม ใช้วิธีการที่เรียบง่าย  ต่อความเข้าใจ ท าได้เองและสอดคล้องกับสภาพ ไม่ซับซ้อน แต่ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 

๙.  ท าให้ง่าย (Simplicity) หมายถึง การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานที่ยุ่งยาก   
ให้สามารถด าเนินการได้โดยง่าย โดยอาศัยกฎธรรมชาติ 

๑๐.  ขาดทุนคือก าไร (Our loss is our gain) คือ เน้น “การให้” และ “การเสียสละ”  มีผล
เป็นก าไรคือ ความอยู่ดีมีสุข  

๑๑.  ความเพียร  การท างานที่ไม่มีความพร้อมมากนัก ก็ไม่ท้อ มีความอดทน และมุ่งมั่น 
ด าเนินการนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง  

๑๒.  เศรษฐกิจพอเพียง  คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมีผล  มีระบบภูมิคุ้มในตัวที่ดี                 
มีความรู้ และมีคุณธรรม 

๑๓.  ไม่ติดต ารา  คือ ลักษณะการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพสิ่งแวดล้อม 
อะลุ่มอล่วยกัน  ไม่ผูกติดกับวิชาการ และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต  และความเป็นอยู่      
ที่แท้จริงของชีวิต 

๑๔.  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คือ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกัน
ได้แบบยั่งยืน 
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          ๑๕.  ปลูกป่าในใจคน  คือ เน้นการสร้างพื้นฐานจิตใจของทุกคนให้มีส านึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม สมดุล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกในการดูแลรักษา มากกว่า
การท าแล้วทิ้งโดยไม่ดูแลรักษาให้ยั่งยืน 

๑๖.  การให้ คือ “ให้เพ่ือให้” เป็นการให้โดยไม่เลือก ให้เพ่ือให้จริง ๆ ไม่ได้ให้เพ่ือหวัง 
ผลตอบแทน 

๑๗.   รู้ รัก สามัคคี  ความถึงมีความรู้ในงานที่ท า มีความรักที่จะท า และท าโดยอาศัย      
ความร่วมมือ ร่วมใจให้งานประสบความส าเร็จ 

๑๘.  ภูมิสังคม  การท างานใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคมและสภาพนิสัย   
ที่แตกต่างกันของแต่ละสังคม 

๑๙.  บริการรวมที่จุดเดียว  (One Stop Service) เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการ ที่จะ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

๒๐.  ใช้อธรรมปราบอธรรม  คือ น ากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นหลักแนวคิดในการท างาน 
ธรรมชาติแก้ปัญหาดูแล และก าจัดกันเองให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ 

๒๑.  การพ่ึงตนเอง  คือ เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับความช่วยจากผู้อื่น และ
การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพ่ือสามารถจะด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข 

๒๒.  พออยู่พอกิน  คือ การท างานและใช้ชีวิตแบบทางสายกลางที่เหมาะสมกับตนเอง 
๒๓.  ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  เพื่อสร้างความรักสามัคคีกัน 
๒๔.  ท างานอย่างมีความสุข  โดยคิดถึงผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ที่มา : “การพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพียง” คณะท างานจัดท าแนวทางการนิเทศเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
             ๑.  พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
             ๒.  มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล           
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ         
อย่างรอบคอบ  
             ๓.  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง    
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยม ีเงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  

 
                 ๑.  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้าน     
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  
                  ๒.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และแบ่งปัน  

 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดับขัน้   -   การสร้างพื้นฐานให้พอมี 
- การสร้างพื้นฐานให้พอกิน    -   การสร้างพื้นฐานให้พอใช้ 
- การใช้วิธีการที่ประหยัด     -   การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
- การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชา   -   การประหยัดแต่ไม่ขี้เหนียว 
- การใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัต ิ  -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กบัสภาวะของตนเอง 
- แผนปฏบิัติการต้องสัมพนัธ์กับสภาวะของประชาชน   -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กบัสภาวะของประเทศ 
- การปฏิบัติที่เปน็ไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง -   การท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย 
- การท าอะไรด้วยเหตุและผล                   -   การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พึ่งพาตนเอง 
- การรู้จักประมาณตนเอง     -   การท าอะไรด้วยความพอประมาณไมสุ่ดโตง่ 
- การไม่ฟุ่มเฟือย     -   การไม่หรูหรา 
-  การไม่โลภหรือมีความโลภนอ้ย    -   การไม่เบียดเบียนคนอ่ืน    
-  การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นพอมีพอกิน   -    การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพอมีพอกิน 
- การท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง   -   การประสบความส าเร็จแล้วค่อยขยายเพิ่ม 
- อุ้มชูตัวเองได้      -   ผลผลติเหลือขายได้  

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตัวอย่างรายละเอียดสาระและการปฏิบัติที่ควรสอดแทรกเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการสอน 
 

๑. มีมนุษยสัมพันธ์ 
๑.๑ แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ 
๑.๒ พูดจาสุภาพ 
๑.๓ ช่วยเหลือผู้อื่น 
๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
๑.๕ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
๑.๖ ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
๑.๗ ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
๑.๘ ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม 
๑.๙ ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบ ความส าเร็จ 
๑.๑๐ เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

๔. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๔.๑ ไม่พูดเท็จ 
๔.๒ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา 
       แอบอ้างเป็นของตนเอง 
๔.๓ ไม่ทุจริตในการสอบ 
๔.๔ ไม่ลักขโมย 

๙. ความรักสามัคคี 
๙.๑ ไม่ทะเลาะววิาท 
๙.๒ ร่วมมือในการท างาน 
๑๐. ความกตัญญู 
๑๐.๑ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
๑๐.๒ มีสัมมาคารวะตอ่ครูอาจารย ์
๑๐.๓ อาสาชว่ยเหลอืงานครู –  
        อาจารย ์
๑๐.๔ อาสาชว่ยเหลอืงานพ่อ แม่ 
        ผู้ปกครอง 

๕. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
๕.๑ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง 
      มีเหตุผล 
๕.๒ กล้าทักทว้งในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 
๕.๓ กล้ายอมรับความจริง 
๕.๔ เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือ 
      ท างานท้าทาย 
๕.๕ กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง 

๑๑. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๑.๑ คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน ์
๑๑.๒ ท าในส่ิงที่มีประโยชน์ซ่ึงคน 
        อื่นไม่เคยท า 
๑๑.๓ พัฒนางานอยู่เสมอ 

๒. ความมีวินัย 
๒.๑ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ 
     ข้อตกลง 
๒.๒ ตรงต่อเวลา 
๒.๓ รักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อม 
๒.๔ เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู-อาจารย์ 
     ผู้สอนก าหนด 
๒.๕ ปฏิบัติตามระเบียบ 
๒.๖ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือ 
     สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 
๒.๗ ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี 

๖. การประหยัด 
๖.๑ ใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน  
       เวลา วัสดุ ฯลฯ ทั้งของตนเอง 
       และสว่นรวมอย่างคุ้มค่า 
๖.๒ ใช้ทรัพยากร เช่น น้ า ไฟฟ้า 
      ฯลฯ อยา่งประหยัด 

๑๒. การพึ่งตนเอง 
๑๒.๑ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ 
        หนา้ได้ 
๑๒.๒ สามารถท างานได้ลุล่วง 
        ภายใต้ข้อที่ก าหนด 
๑๒.๓ หารายได้ระหวา่งเรียนโดย 
        สุจริตและถูกต้องตามท านอง 
        คลองธรรม 

๗. ความสนใจใฝ่รู้ 
๗.๑ ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๗.๒ ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย 
๗.๓ แสวงหาประสบการณ์และ 
      ค้นควา้ความรู้ใหม ่ๆ 
๗.๔ มีความกระตอืรือร้นในการ 
      ใฝ่หาความรู้ใหม ่

๓. ความรับผิดชอบ 
๓.๑ มีการเตรียมความพร้อมในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
๓.๒ ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนที่ 
      ที่เหมาะสม 
๓.๓ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
๓.๔ ปฏิบัติงานดว้ยความละเอียด  รอบคอบ 
๓.๕ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
      เสร็จตามก าหนด 
๓.๖ มีความเพียรพยายามในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
๓.๗ ไม่เพิกเฉยต่อสิทธแิละหนา้ที ่
       ของตนเอง 
๓.๘ มีความเพียรพยายามในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
๓.๙ ไม่เพิกเฉยต่อสิทธแิละหนา้ที ่
      ของตนเอง 

๑๓. ความปลอดภัย 
๑๓.๑ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ตนเอง 
๑๓.๒ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ผู้อื่น 
๑๓.๓ ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ส่วนรวม 

๘. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน 
๘.๑ ไม่สูบบุหรี ่
๘.๒ ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา 
๘.๓ ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดอื่น ๆ 
๘.๔ ไม่เล่นการพนัน 
 

๑๔. ความอดทน และอดกลั้น 
๑๔.๑ ความอดทนในการเรียนและการ

ปฏิบัติงาน 
๑๔.๒ มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์ 

ได้ดี 
๑๔.๓ ควบคุมกิริยามารยาทใน 
       สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
๑๕. อื่นๆ (สามารถ เพิ่มได้ตามความ 
      เหมาะสม เช่น สถานศึกษา ๓ D) 

ฯลฯ 
 

 



 

๗ 
 

  

การเขียนตัวสมรรถนะอาชพี 

ตัวสมรรถนะอาชีพ  จะมีส่วนคล้ายกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  กล่าวคือ  จะมีความหมายที่เฉพาะ 
ชัดเจน สามารถวัดได้  สังเกตได้  มองเห็นได้ หรือจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือค าที่เป็นตัว
สมรรถนะจะประกอบด้วยค าหรือข้อความที่ส าคัญ ๆ ๓ ส่วน ได้แก่  กริยา+กรรม+เงื่อนไข   

๑.   ค ากริยาที่แสดงให้รู้ว่าเป็น “สมรรถนะ(Competency) จะเป็นค ากริยาที่แสดงออกให้เห็นอาการ
โดยตรงจากค าเหล่านั้น คือ ต้องวัดได้ สังเกตเห็นได้ ไม่ต้องแปลความต่ออีกทอดหนึ่งและค ากริยาเหล่านี้จะเป็นค า
ที่อยู่ในกลุ่มส าหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) หรือจุดประสงค์น าทาง  (Enabling 
Objective) เป็นค าที่เน้นอากับกริยาการกระท าหรือปฏิบัติเป็นหลัก 

๒.  กรรม (Object) เป็นสิ่งที่  “ถูกกระท า” ทั้งที่เป็นความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติที่สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม 

๓.  เงื่อนไขของตัวสมรรถนะ (Condition Competency) เป็นส่วนประกอบที่จะต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา หรือเรื่องราวที่เราต้องการให้มีสมรรถนะเกิดขึ้น จากการเรียนการสอน (Teaching) หรือการเรียนรู้ 
(Learning or Study)  หรือการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนงาน (Coaching) ให้น าเอาตัวเนื้อหาวิชาหรือ
หัวข้อเรื่องราวนั้นๆ ไปใส่ไว้ในประโยคที่เป็นตัวสมรรถนะ ก็จะได้เงื่อนไขของตัวสมรรถนะอย่างชัดเจน 

 

สถานศึกษา ๓ D 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓ D) 

๑.  ด้านประชาธิปไตย (Democracy)  มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่น การ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้าน
การซื้อสิทธิขายเสียง 

๒.  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม        
รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 

๓. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)  รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด 
 

 

 

 

กริยา(Verb) กรรม (Object) เงื่อนไข (Condition) 
ถอด ชิ้นส่วนเครื่องรถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย 
สร้าง โต๊ะและเก้าอ้ีหินขัดหินลา้ง อย่างสวยงามแข็งแรง 
บันทึกรายการ บัญชีตน้ทุน ตามมาตรฐานบัญช ี
เขียน แบบรูปดา้นข้างบา้น 2 ชัน้ ตามมาตรส่วนที่ก าหนด 
กลึง เกลียวน๊อตเพลาข้างรถยนต ์ พอดีกับขนาดของรูน๊อต 
แกง เขียวหวานลูกชิ้นปลา รสชาติกลมกล่อม 
ขาย สินค้าเครื่องใช้ส านักงาน โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
ปั้น หุ่นรูปเหมือนจริงของสัตว์สี่เท้า มีขนาดรูปทรงสมส่วน 



 

๘ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่  ๑         วันที่     ๔    มิถุนายน    ๒๕๖๑                 เวลา    ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ปฐมนิเทศรายวิชา  แจ้งจุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา    ค าอธิบาย    
     รายวชิา  การวัดผลประเมินผล  หน่วยการเรียนที่ ๑  สถาบันทางสังคม และสถาบันครอบครัว 
๒. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  การปฐมนิเทศรายวิชา  ครูอธิบายประกอบการซักถาม  

นักศึกษาร่วมอภิปรายวิธีการวัดผลประเมินผล เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน ตามกระบวนการประชาธิปไตย โดย
ถือเป็นมติของที่ประชุม น าสู่การปฏิบัติ  หน่วยการเรียนที่ ๑  ครูบรรยายในเบื้องต้นเพ่ือเกริ่นน า ในเรื่อง
สังคมมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม สถาบันทางสังคมที่ส าคัญ ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลจากหนังสืออ่าน
ประกอบ แล้วแบ่งกลุ่มจัดท าแผนผังความคิด ( Mind  Mapping ) ในหัวข้อที่ก าหนด  น าเสนอข้อมูล  
ผู้ฟังซักถาม  ผู้พูดตอบค าถาม  ครูสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ท าแบบฝึกหัด 

๓.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ท าได้ง่าย  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้น    
       การปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม  ใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัดแต่ไม่ขี้เหนียว 
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามตั้งใจ    
       ถูกต้องตามข้ันตอน  มีความเชื่อมั่นตนเอง  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  กล้าแสดงความคิดเห็น   
       อย่างมีเหตุผล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  บอกความหมายของการสื่อสารได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสาร    
       ได้  บอกประเภทของสารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากข้ึน  สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง    
     ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา  บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้ต้องรอ    
     การแก้ไข  สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลา ให้สามารถ   
     น าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากข้ึน 
๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

 

 

 



 

๙ 
 

  

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     จากการปฐมนเิทศรายวิชา   ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น  ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 

 

       ลงชื่อ 
                                 (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)   

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่  ๒     วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑      เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๒   การจัดระเบียบทางสังคม และการขัดเกลาทางสังคม 
๒. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน    ครูบรรยายเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม และการขัดเกลา

ทางสังคมในภาพรวมกว้างๆ แล้วจึงชี้ประเด็นหลักท่ีต้องให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การท าความ
เข้าใจ และการน าไปใช้ในการสื่อสารต่อไป  จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา ให้
นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการสอนแล้วช่วยกันสรุปสาระส าคัญพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ น าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน  ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจากผู้พูด  ครูช่วยสรุปและอธิบายเพิ่มเติมส าหรับ บางกลุ่ม
ที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ    
       องค์รวม  การมีส่วนร่วม  ความเพียร  รู้รักสามัคคี  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้น    
       การปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม  การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
       ท าด้วยความอะลุ้มอล่วย 
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นตนเอง กล้าแสดงออก   
       ในสิ่งที่ถูกต้อง  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มีความรักสามัคคี  ร่วมมือในการท างาน   
       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  บอกลักษณะเด่นของค าในภาษาไทยได้ถูกต้อง  เลือกใช้ค า ส านวน โวหารได้    
       เรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้  บอกลักษณะของสุนทรียภาพในภาษาไทยได้ 

๔  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า  เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้  ปัญหาอุปสรรค    
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน   การแก้ไข   ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพื่อแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 
       ลงชื่อ 
                                  (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)   

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 



 

๑๑ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่  ๓ – ๔         วันที่     ๑๙ , ๒๕     มิถุนายน       ๒๕๖๑          เวลา   ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐       น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หน่วยการเรียนที่ ๓   สังคมไทย  วัฒนธรรมไทย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  
     และภูมิปัญญาไทย 
๒.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครอูธิบายค าส าคัญที่เก่ียวกับสังคมไทย  วัฒนธรรมไทย   
     คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และภูมิปัญญาไทย  ให้นักศึกษาศึกษาสังคมไทย  วัฒนธรรมไทย  คุณธรรม   
     จริยธรรม  ค่านิยม และภูมิปัญญาไทยจากนั้นแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น ๕ กลุ่ม คือเลือกประธานกลุ่ม  
     กรรมการ และเลขากลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มไปคัดสรรสารที่ดี  มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม  
     น ามาวิเคราะห์ และประเมินค่า ตามหลักการที่ศึกษามา  น าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมส่ง 
     เอกสาร ที่มีการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี  ครูแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
    ในการพัฒนาความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการด าเนินชีวิต  
๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง    
       ท าตามล าดับขั้น  องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ประโยชน์ส่วนรวม  ความเพียร    
       ไม่ติดต ารา   ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน  การปฏิบัติเป็นไปตาม    
       ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล  การใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด   
       การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พ่ึงพาตนเอง  พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นตนเอง  กล้าคิดกล้าแสดงออก  
       ในสิ่งที่ถูกต้อง  ความสนใจใฝ่รู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การพ่ึงตนเอง 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  เลือกสารที่ได้จากการฟัง  การดู และการอ่านที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์ต่อตนเอง  
       และส่วนรวม มาวิเคราะห์ ประเมินค่า พร้อมกับน าเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากข้ึน  นักศึกษาสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง  
     ในการน าเสนองานใดๆ   ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน   ซึ่งเกิดจาก  
     หลายสาเหตุ อาทิเช่น  ขาดความมั่นใจตนเอง  อ่านหนังสือไม่แตกฉานเท่าที่ควร  อ่านออกเสียงตัวอักษร   
     บางตัว  ไม่ชัดเจน  บางคนติดภาษาถิ่น ท าให้อายที่จะออกมาหน้าชั้นเรียน  การแก้ไข  ครูแนะน าข้อมูล  
     เพ่ิมเติม   ว่าวิชาทักษะต้องมีการฝึกบ่อยๆ ท าบ่อยๆจนเกิดความช านาญและผิดพลาดน้อย  ข้อส าคัญ  
     ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม  ซักซ้อมท าความเข้าใจ  พยายามสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  แล้วในที่สุด  
     จะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได้ 
๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕  ส่งเสริมภมูิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

 



 

๑๒ 
 

  

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ  นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น  ครูให้เขียนใบลา         
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ  เพื่อฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล  
และเป็นการศึกษาวิธีเขียนจดหมายจากในบทเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 

                                                                      ลงชื่อ 
                                 (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)   

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่   ๕ – ๖   วันที่     ๒ – ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๑    เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หน่วยการเรียนที่ ๔  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.  กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    รูปแบบของรัฐ  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฐานะและ 
    พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์  ให้นักศึกษา ศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฐานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์   
    แบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือแสดงบทบาทสมมุติ จากการพูดแต่ละประเภทที่ก าหนด  น าเสนอบทบาท 
    สมมุติโดยมีกลุ่มเพื่อน  กลุ่มตนเองและครูเป็นผู้วิจารณ์พร้อมกับประเมินคะแนน  ตลอดจนหาข้อสรุป 
    ร่วมกัน เพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการพูดต่อไป    
๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.๑)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
        สูงสุด ความเพียร  รู้รักสามัคคี 
๓.๒)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม   
        การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
๓.๓)  คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
๓.๔)  สมรรถนะท่ีได้  นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติในการพูดรูปแบบต่างๆได้  สามารถวิจารณ์การพูด 
        ของกลุ่มตนเอง และกลุ่มเพื่อนได้ อย่างมีหลักการและเหตุผล ตามสภาพจริงหรือเชิงประจักษ์ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้กจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน ที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  
     หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่างๆ  ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง  การแก้ไข  ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้น 
     ให้เกิดความม่ันใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

 

 

 

 



 

๑๔ 
 

  

๖.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

     เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ  นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น  ครูให้เขียนใบลา        
อย่างเป็นทางการ       

                                                              ลงชื่อ 
                                (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 

                                        อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่    ๗        วันที่     ๑๖  กรกฎาคม    ๒๕๖๑           เวลา   ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๕  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย 
๒. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   ครูให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธิปไตย  ชี้ให้เห็นความส าคัญที่ยังเป็นความจ าเป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย  จากนั้นให้เลือกอธิบายสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด  ครูน าใบงานที่นักศึกษาเขียนถูกต้องมาให้ดู  เป็นการสรุปจากสิ่งที่นักศึกษาเขียนอีกครั้ง เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๑)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การมีส่วนร่วม  ท าให้ง่าย และการพ่ึงตนเอง 
๓.๒)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพึ่งตนเอง 
๓.๓)  คุณธรรม/จริยธรรม  มีความตั้งใจในการท างาน ศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้ เขียนข้อมูลอย่างซื่อสัตย์ 
๓.๔)  สมรรถนะท่ีได้  นักศึกษาสามารถเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้านรูปแบบ   
        จุดมุ่งหมาย และการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ 
     ในงานอาชีพได้จริง  ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาส่วนหนึ่งแทบไม่รู้จักหรือเห็นความส าคัญของจดหมาย   
     แต่ละประเภทแล้ว  เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้การเขียนจดหมายง่ายๆ ไม่มีรูปแบบ และดูเหมือน   
     ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในชีวิตประจ าวัน   การแก้ไข ครูแนะน าถึงจดหมายหลากหลายประเภท ที่ความจริง  
     ส่งถึงที่บ้านของนักศึกษาโดยตรงและเป็นความจ าเป็นทั้งสิ้นอีกด้วย โดยเฉพาะจดหมายสมัครงาน เป็นต้น   
      

๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

๖.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

         -         

          ลงชื่อ 
                                (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย) 

                                        อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 

 



 

๑๖ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่    ๙      วันที่     ๓๐    กรกฎาคม     ๒๕๖๑              เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๖   พลเมืองดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน   ครูบรรยายประกอบการยกตัวอย่าง ชี้ให้เห็นหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  การเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาท ารายงานเป็นกลุ่ม  
โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง  การวางโครงเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล และการ อ้างอิง
ข้อมูล 

๓  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๑)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีความซื่อสัตย์ในการ  
       จัดการข้อมูล 
๓.๒)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคัดเลือกข้อมูล    
       ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เรียน ท างานอย่างมีหลักการ  หลักวิชา 
๓.๓)  คุณธรรม/จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นของตน มีการอ้างอิง  
       อย่างถูกวิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ 
๓.๔)  สมรรถนะท่ีได้  นักศึกษาสามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลมาท ารายงาน โดยการวิเคราะห์  สรุป  
       ประเด็นส าคัญ  มีมารยาทในการคัดลอกข้อความ และสามารถอ้างอิงข้อมูล ตลอดจนน าเสนอ  
       รายงานได้อย่างมีหลักการ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบ  วิธีการเขียนรายงาน วิธีการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
     ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางส่วนไม่ใส่ใจในรายละเอียด จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
     การแก้ไข โดยสร้างกิจกรรมให้ท าเป็นรายบุคคลเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน 
๕  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     
๓  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕  ส่งเสริมภมูิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

๖.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา   

      ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพื่อปรับปรุงตนเอง ก่อนที่
จะไม่ทันเวลา                    

                                                                   ลงชื่อ 
                                ( นายสมศักดิ์   ไชยมาโย) 

                                        อาจารย์ผู้สอน 

 

 



 

๑๗ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่   ๑๐ - ๑๑       วันที่     ๖, ๑๓   สิงหาคม     ๒๕๖๑          เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๗   ความหมายของศาสนา  จุดก าเนิดของศาสนา   
     ความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต  ลักษณะของศาสนา  ศาสนาส าคัญของโลก  ประเภทของ 
     ศาสนา 
๒ กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายประกอบการยกตัวอย่างให้เห็นลักษณะทั่วไปของ

ศาสนา  ความส าคัญของศาสนา  ความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต  ให้นักศึกษาค้นคว้า หา
ตัวอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี  ศึกษาข้อมูลตามท่ีก าหนด แล้วน าผลงานที่ศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในชั้นเรียน  ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะต่างๆ  ครูแนะน าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เรียน ไว้
ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้  ท างานเป็นทีม  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ฝึกแสดงความเชื่อมั่น   กล้าแสดงออก    
     ในทางท่ีถูกต้อง   ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น 
     การแก้ไข  ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิด  
     การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     _ 

                                                                            ลงชื่อ 
                                   (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)  

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 



 

๑๘ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่   ๑๒ - ๑๓       วันที่     ๒๐, ๒๗   สิงหาคม     ๒๕๖๑          เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๘   พุทธประวัติโดยสังเขป  ศึกษาพุทธประวัติจาก 
     พระพุทธรูปปางต่างๆ  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา  คัมภีร์ส าคัญ 
     ทางพระพุทธศาสนา  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก 
๒  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายประกอบการยกตัวอย่างให้เห็นความส าคัญของ

การศึกษาพุทธประวัติ  ให้นักศึกษาค้นคว้า วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ศึกษาข้อมูลตามท่ีก าหนด 
    แล้วน าผลงานที่ศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน  ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะต่างๆ  

ครูแนะน าที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพที่เรียน ไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้  ท างานเป็นทีม  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ฝึกแสดงความเชื่อมั่น   กล้าแสดงออก    
     ในทางท่ีถูกต้อง   ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น 
     การแก้ไข  ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิด  
     การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     _ 

                                                                            ลงชื่อ 
                                   (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)  

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 



 

๑๙ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่   ๑๔       วันที่     ๑๔   กันยายน    ๒๕๖๑          เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๙   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ   
     มรรค  หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา   
๒  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ   
     มรรค  หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา  แล้วให้นักศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศึกษา 
     ข้อมูลตามที่ก าหนด แล้วน าผลงานที่ศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน  ครูให้ข้อเสนอแนะ 
     เพ่ิมเติมในลักษณะต่างๆ  ครูแนะน าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เรียน ไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะท่ีได้  นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้  ท างานเป็นทีม  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ฝึกแสดงความเชื่อมั่น   กล้าแสดงออก    
     ในทางท่ีถูกต้อง   ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น 
     การแก้ไข  ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิด  
     การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     _ 

                                                                            ลงชื่อ 
                                   (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)  

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 

 



 

๒๐ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่   ๑๕       วันที่     ๑๐   กันยายน     ๒๕๖๑          เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๑๐   คุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธ  การสร้างศรัทธาให้เกิดมีใน    
     ตนเอง  การเรียนรู้ระเบียบปฏิบัติในการไปวัด  วิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรมที่วัดในโอกาสต่าง ๆ วิธี 
    ปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์  ศาสนิกชนที่ดี 
๒  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายคุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธ  การสร้างศรัทธาให้เกิดมี 
    ในตนเอง  การเรียนรู้ระเบียบปฏิบัติในการไปวัด  วิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรมที่วัดในโอกาสต่าง ๆ  
    วิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์  ศาสนิกชนที่ดี  แล้วมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลตามที่ 
    ก าหนดแล้วน าผลงานที่ศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน  ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะ 
    ต่างๆ  ครูแนะน าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เรียน ไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้  ท างานเป็นทีม  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ฝึกแสดงความเชื่อมั่น   กล้าแสดงออก    
     ในทางท่ีถูกต้อง   ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น 
     การแก้ไข  ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิด  
     การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     _ 

                                                                            ลงชื่อ 
                                   (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)  

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 



 

๒๑ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่   ๑๖      วันที่     ๑๗   กันยายน     ๒๕๖๑          เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๑๑   มารยาทชาวพุทธ  การนั่ง  การยืน  การเดิน  การไหว้      
     การกราบ 
๒  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายในเรื่องมารยาทชาวพุทธ  และสาธิต การนั่ง  การยืน   
    การเดิน  การไหว้  การกราบ  ครูมอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม  ๕  กลุ่ม  ศึกษาข้อมูลตามที่ก าหนด 
    แล้วมาสาธิตผลงานที่ศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน  ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะ

ต่างๆ  ครูแนะน าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เรียน ไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้  ท างานเป็นทีม  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ฝึกแสดงความเชื่อมั่น   กล้าแสดงออก    
     ในทางท่ีถูกต้อง   ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น 
     การแก้ไข  ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิด  
     การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     _ 

                                                                            ลงชื่อ 
                                   (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)  

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 

 



 

๒๒ 
 

  

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่   ๑๗       วันที่     ๒๔   กันยายน     ๒๕๖๑          เวลา    ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
 

๑.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ ๑๒   หลักธรรมของศาสนาต่างๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรม
อินเดียที่มีต่อวัฒนธรรมไทย  การเผยแผ่คริสต์ศาสนาและการรับวิทยาการตะวันตกในประเทศไทย  การเข้า
มาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
๒  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายหลักธรรมของศาสนาต่างๆ  อิทธิพลของวัฒนธรรม

อินเดียที่มีต่อวัฒนธรรมไทย  การเผยแผ่คริสต์ศาสนาและการรับวิทยาการตะวันตกในประเทศไทย  การ
เข้ามาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ศาสนาอิสลามในประเทศไทย มอบหมายให้ศึกษาข้อมูล
ตามท่ีก าหนดแล้วน าผลงานที่ศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน  ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
ลักษณะต่างๆ  ครูแนะน าที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพที่เรียน ไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

๓.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๑) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
๓.๒) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
๓.๓) คุณธรรม/จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓.๔) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 

๔.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้  ท างานเป็นทีม  แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ฝึกแสดงความเชื่อมั่น   กล้าแสดงออก    
     ในทางท่ีถูกต้อง   ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น 
     การแก้ไข  ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิด  
     การเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

๕.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๔.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๕.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

๖.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     _ 

                                                                            ลงชื่อ 
                                   (นายสมศักดิ์  ไชยมาโย)  

                                                                     อาจารย์ผู้สอน 



 

๒๓ 
 

  

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  ๕  =  มากที่สุด    ๔  =  มาก    ๓  =  ปานกลาง    ๒ = น้อย     ๑  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 ๕ 
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าก
ที่ส

ุด 
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๓ 
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ย 
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รือ
ไม

่เล
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ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      
๑ ผูส้อนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จดุมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     
๒. ผูส้อนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
๔ ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย  /    
๕. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
๖. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ /     
๗. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  /    
๘. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
๙. สอดแทรกจริยธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน /     
๑๐. มคีวามสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     
ส่วนที่ ๒ ประเมินผลการสอน      
๑๑. จดุมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน /     
๑๒. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แกผู่้เรยีน /     
๑๓. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ /     
๑๔. วิชานี้กระตุ้นให้เกดิความคดิริเริม่ /     
๑๕. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
๑๖. กระตุ้นใหผู้้เรยีนค้นคว้าเพิม่เติม /     
๑๗. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
๑๘. ผู้สอนตอบปญัหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง /     
๑๙. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
๒๐. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
๒๑ เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม /     
๒๒. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรยีนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
๒๓. ผู้เรยีนมีโอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน /     
๒๔. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน  /    
๒๕. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
๒๖. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
๒๗. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
๒๘. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
๒๙. ผู้สอนเปดิโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรยีน /     



 

๒๔ 
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๓๐. จดัให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู ้  /    
ตอนที่ ๓  การบูรณาการ 
๓๑.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

    
/ 

    

๓๒.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
๓๓.  ส่งเสรมิประชาธิปไตย  (Democracy) /     
๓๔.  ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
๓๕.  ส่งเสรมิภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ  (Drug – Free) /     

รวมคะแนน ๑๗๐ 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม ๓๕) ๔.๙๐ 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

 ดีมาก   (๔.๕๐-๕.๐๐) 
 ดี                         (๓.๕๐-๔.๔๙) 
 ปานกลาง              (๒.๕๐-๓.๔๙) 
 ควรปรับปรุง           (๑.๕๐-๒.๔๙) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (๑.๐๐-๑.๔๙) 


