
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศกึษา 3D 

 

 
วิชา โครงการ 2  รหัสวิชา 20112603 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2559 

ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2561 

 
อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย 

สาขาวชิาอิเลก็ทรอนิกส 
 

นักศกึษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  ชั้น ปวส. 2  จํานวนเตม็ 14 คน   

หองเรียน 4305   

เวลาเรียน  วันอังคาร  เวลา 14.00 –16.00 น. 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วจิัย และนวตักรรม 

 
 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  1  ระหวางวนัที ่  5  พฤศจิกายน  ถงึวันที ่ 9  พฤศจกิายน  2561 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ วิชาโครงการ 2 

1. บอกจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจงเกณฑการประเมินวัดผล 

และทาํความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในเกณฑการ
วัดผลและประเมินผล 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. รูจุดประสงครายวิชาโครงการ 2  

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  2  ระหวางวนัที ่ 12 พฤศจิกายน  ถงึวนัที ่ 16  พฤศจกิายน  2561 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ การเลือกหวัขอโครงการ 

1.การเลือกหัวขอโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบูรณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. อธิบายหลักการการเลือกหัวขอโครงการได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามรถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

ดวยตนเอง 

5. การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 

แจงนักศึกษาที่ขาดเรียนวา ถาใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 

และสอบถามจากเพื่อนรวมช้ันเรยีน 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  3  ระหวางวนัที ่  19 พฤศจกิายน  ถึงวันที ่ 23  พฤศจกิายน  2561 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ การเลือกหวัขอโครงการ (ตอ) 

1. การเลือกหัวขอโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1.อธิบายหลักการการเลอืกหัวขอโครงการได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามรถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา                            
                            ลงชื่อ........................................................ 
                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพัฒน ดวงมาลัย) 

                                         อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  4  ระหวางวนัที ่  26 พฤศจกิายน  ถึงวันที ่ 30  พฤศจกิายน  2561 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. การศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการได 
2. เอกสารอางอิงไดถูกตองได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 
มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดนุพฒัน ดวงมาลัย) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  5  ระหวางวนัที ่ 3  ธนัวาคม ถึงวนัที ่ 7  ธนัวาคม  2561 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง (ตอ) 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. การศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการได 
2. เอกสารอางอิงไดถูกตองได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามรถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  6  ระหวางวนัที ่  10 ธนัวาคม ถึงวนัที่  14  ธนัวาคม  2561 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง (ตอ) 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. การศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการได 
2. เอกสารอางอิงไดถูกตองได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามรถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

ดวยตนเอง  

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สัปดาหที ่ 7  ระหวางวันที ่  17  ธันวาคม ถึงวนัที ่ 21  ธันวาคม  2561 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง (ตอ) 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. การศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการได 
2. เอกสารอางอิงไดถูกตองได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามรถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

สัปดาหที ่ 8  ระหวางวันที ่  24  ธันวาคม ถึงวนัที ่ 28  ธนัวาคม  2561 
 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การเขียนโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. การศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการได 
2. เอกสารอางอิงไดถูกตองได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามรถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่
มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  9  ระหวางวนัที ่  2  มกราคม ถงึวนัที ่ 4  มกราคม 2562 
 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การเขียนโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. การศึกษาคนควาขอมูลในการทําโครงการได 
2. เอกสารอางอิงไดถูกตองได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามรถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่
มอบหมายดวยตนเอง 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
 - 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  10  ระหวางวันที ่  7  มกราคม ถงึวนัที ่ 11  มกราคม 2562 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตองได 

4. ผลการใชแผนการจัดการเรยีนรู และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่ 

มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  11  ระหวางวนัที ่  14 มกราคม ถงึวันที ่ 18  มกราคม 2562 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตองได 
4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
     1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรกึษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  12  ระหวางวนัที ่  21  มกราคม ถึงวนัที ่ 25  มกราคม 2562 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตองได 
4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  13  ระหวางวนัที ่  28  มกราคม ถึงวนัที ่ 1  กุมภาพันธ 2562 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลไดถูกตองได 
4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 
สปัดาหที่  14  ระหวางวนัที ่  4  กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 8  กุมภาพนัธ  2562  

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. วิเคราะหและแปลผลได 
2. การสรปุจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการไดได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  15  ระหวางวนัที่   11  กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 15  กุมภาพนัธ  2562 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. วิเคราะหและแปลผลได 
2. การสรปุจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการได 

  

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
    1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

    2. นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
        ดวยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 
สปัดาหที่  16  ระหวางวนัที ่  18 กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 22  กุมภาพนัธ  2562 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. วิเคราะหและแปลผลได 
2. การสรปุจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการไดได 

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู 
     1. สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     2. นกัศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการตดิตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



แบบบนัทกึหลงัสอน 
สปัดาหที่  17  ระหวางวนัที ่  25  กุมภาพนัธ  ถงึวนัที ่ 1  มีนาคม  2562 

 

1. หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

1. วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ 

2. กจิกรรม/วิธกีารบรูณาการเรยีนการสอน 

1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา 

สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ 

ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3. พฤติกรรมทีผู่เรียนแสดงออกหลงัจากการบรูณาการกิจกรรมการเรยีนการสอน  

1. สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

2. สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนข้ันตอน การทําตามลาํดับขั้น 

3. คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู การประหยัด 

4. สมรรถนะที่ได 
1. วิเคราะหและแปลผลได 
2. การสรปุจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการไดได 

 

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

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 
    ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

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

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

สปัดาหที่  18  ระหวางวนัที ่  4  มีนาคม  ถึงวนัที ่ 8  มีนาคม  2562 

 

1.  หวัขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  

สอบปลายภาค 2 / 2561 

 

2.  กิจกรรม/วธิีการบรูณาการเรยีนการสอน   

 1.  ประมวลผลการเรียนรูตามคําอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวชิาที่ตั้งไว 
 

3.  พฤตกิรรมทีผู่เรยีนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน 

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

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

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

4.  ผลการใชแผนการจดัการเรยีนรู  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู     

    4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
    4.2  นักศกึษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ดวยตนเอง 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิกีารและผลการตดิตามนักเรียนทีข่าดเรยีน/มปีญหา 

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

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

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบประเมนิตนเองในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนของครผููสอน 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
คําชี้แจง   แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งท่ีทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผลวชิานี้ /     

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหถูกตองทันสมยั /     

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม /     

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     

สวนที ่2  ประเมนิผลการสอน      

11. จุดมุงหมายของวิชานีช้ัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน /     

12. เนือ้หาวิชาใหความรูแกผูเรียน /     

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     

1. วิชานี้กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิม  /    

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม /     

17. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง /     

19. ผูสอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช /     

20. มีเอกสารหรอือุปกรณประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณทีใ่ชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรอืคนควาเพ่ิมเติม   /    

23. ผูเรียนมีโอกาสฝกตนเองใหมวิีนัยและรับผิดชอบการทาํงาน /     

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     
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 5 
 ม

าก
ทีส่

ดุ 

 4 
 ม

าก
 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

อย
 

1 
นอ

ยท
ีสุ่ด

หร
อืไ

มเ
ลย

 

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรียมการสอน /     

27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรียน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอคาํแนะนํานอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู /     

 

 

     

ตอนที ่3  การบรูณาการ 

31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 167 

คาเฉลีย่ทีไ่ด (คะแนนรวม/ 35) 4.77 

 

สรุปผลการประเมินอยูในระดับ    

 

 
 ดีมาก   (4.50 – 5.00) 

 ดี                         (3.50 – 4.49) 

 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 

 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 

 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


