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บันทึกหลงัการสอน 

แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

วชิาโครงการ 1  รหสัวชิา 1011-1601 
 

    หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พุทธศกัราช 2560 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 
 

ครูผูส้อน นายคจรศกัด์ิ     สิงหนัต ์
สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 

 
 

นกัศึกษาสาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั ชั้นปีท่ี 3 
จ านวนเตม็ 24 คน  หอ้งเรียน 5205 

 
เวลาเรียน   วนัพุธ  เวลา 13.00-15.00 น. 

   
   

 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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ค าช้ีแจงการบันทกึหลงัสอน 
 

1.  บนัทึกหลงัสอน 1 เล่ม ใชบ้นัทึกการสอน 1 รายวชิาต่อ 1 หอ้งเรียน  
2.  ใหผู้ส้อนท าบนัทึกหลงัสอนทุกรายวชิา ใหต้รงกบัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งมาแลว้   
     3.  การบนัทึก 
 3.1  กรอกรายละเอียดท่ีปกหนา้ 

3.2  ศึกษาหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       สมรรถนะอาชีพ, สถานศึกษา 3D  และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจดั  
       กิจกรรมบูรณาการสอดแทรกลงสู่การเรียนการสอน 
3.3  เม่ือสอนเสร็จทุกคร้ังใหบ้นัทึกรายละเอียดเป็นล าดบัใหค้รบ 

 1) หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ ใหร้ะบุหวัขอ้เร่ือง เน้ือหาสาระโดยสรุปท่ีสอนในคร้ังนั้น 
 2)  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณาการการจดัการ

เรียนการสอนของครู 
3)  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ระบุ

พฤติกรรมผูเ้รียนท่ีแสดงออกในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั, หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม/จริยธรรม 
และสมรรถนะท่ีนกัศึกษาได ้

 4)  ผลการใช้และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ใหร้ะบุผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรับปรุง  

5)  การประเมินผลการสอนของตนเอง ให้ผูส้อนประเมินการสอนของตนเองในแต่ละคร้ัง  
พร้อมทั้งขอ้ควรปรับปรุงเก่ียวกบั เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของผูเ้รียน, ผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน และการใชส่ื้อประกอบการสอน 

6)  วธีิการและผลการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน/มีปัญหา ใหร้ะบุวธีิการดูแลติดตามแกไ้ข
ปัญหานกัศึกษาท่ีขาดเรียน และท่ีมีปัญหาต่าง ๆ  

4.  เม่ือส้ินภาคการศึกษาให้อาจารยผ์ูส้อนส่งบนัทึกหลงัการสอนและประเมินตนเอง ตามแบบท่ีก าหนดให ้
โดยผา่นหวัหนา้สาขาวชิา เพื่อเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวชิาการ วจิยัและพฒันา รับรองและพิจารณา 

5.  ใหใ้ชบ้นัทึกหลงัสอนเป็นแนวทางในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในรายวชิานั้น ส าหรับเป็น 
     ผลงานทาง วชิาการท่ีไดรั้บการพฒันาปรับปรุงแลว้  เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กบัการพฒันาสถานศึกษาพอเพยีง 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีหลักการทรงงานซ่ึงเป็นต้นแบบ           
ท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่  ต่อการศึกษาและนอ้มน าไปปฏิบติั  สถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมัน่จะพฒันาเป็นสถานศึกษา
พอเพียงควรนอ้มน าหลกัการทรงงานของพระองคท์่านไปสู่การปฏิบติั ประกอบดว้ย 

1. ระเบิดจากข้างใน  เป็นหลกัการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาตั้งแต่ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียน และ
เจา้หนา้ท่ี ท่ีตอ้งสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกัและความตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองจากขา้งในของ
ตนให้พร้อมท่ีจะรับการพฒันาแลว้จึงค่อยออกมาสู่ภายนอก  มิใช่น าจากภายนอกเขา้ไปให้โดยท่ีขา้งในไม่
พร้อมท่ีจะยอมรับ 

2.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  คือ การมองปัญหามองท่ีภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแกปั้ญหาควร
เร่ิมจากจุดเล็ก  (Micro)  คือการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ทีละขั้นไปจนถึงปัญหาของภาพรวม 

3.  ท าตามล าดับขั้น  โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดก่อน เนน้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4.  องค์รวม  คิดอยา่งองคร์วม (Holistic) มองอยา่งครบวงจร มองทุกส่ิงเป็นพลวตัท่ีทุกมิติเช่ือมต่อ
กนั 

5.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  คือ การท ากิจกรรมหรือโครงงานใดตอ้งศึกษาขอ้มูลรายละเอียด
อยา่งเป็น ระบบ ทั้งขอ้มูลพื้นฐานจากเอกสาร ส่ือ และบุคคล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

6.  การมีส่วนร่วม  คือเป็นประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเขา้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกนัปฏิบติั  ร่วมประเมิน และร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน 

7.  ประโยชน์ส่วนรวม  คือ การท างานเนน้ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 
8.  ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด หมายถึง การท างานใด ๆ ควรใชง้บประมาณท่ีเหมาะสม 

ใช้วิธีการท่ีเรียบง่าย  ต่อความเขา้ใจ ท าไดเ้องและสอดคลอ้งกบัสภาพ ไม่ซับซ้อนแต่ได้รับผลประโยชน์
สูงสุด 

9.  ท าให้ง่าย (Simplicity) หมายถึง การคิดคน้ ดดัแปลง ปรับปรุงและแกไ้ขงานท่ียุง่ยากให้สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยง่ายโดยอาศยักฎธรรมชาติ 

10.  ขาดทุนคือก าไร (Our loss is our gain) คือ เนน้ “การให้” และ “การเสียสละ”  มีผลเป็นก าไร
คือ ความอยูดี่มีสุข  

11.  ความเพยีร  การท างานท่ีไม่มีความพร้อมมากนกั ก็ไม่ทอ้ มีความอดทน และมุ่งมัน่ด าเนินการ
นั้น ๆ ใหส้ าเร็จลุล่วง  

12.  เศรษฐกิจพอเพียง   คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมีผล  มีระบบภูมิคุ้มในตัวท่ีดี                 
มีความรู้ และมีคุณธรรม 

13.  ไม่ติดต ารา  คือ ลกัษณะการพฒันาท่ีอนุโลม และรอมชอมกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มอะลุ่มอล่วยกนั  
ไม่ผกูติดกบัวชิาการ และเทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมกบัสภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของ 
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14.  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คือ หลกัการอยูร่่วมกนัอยา่งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั อยูร่่วมกนัไดแ้บบ
ยัง่ยนื 

15.  ปลูกป่าในใจคน  คือ เน้นการสร้างพื้นฐานจิตใจของทุกคนให้มีส านึกในคุณธรรม ซ่ือสัตย์
สุจริต มีความรู้ท่ีเหมาะสม สมดุล พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง  มีจิตส านึกในการดูแลรักษามากกว่าการ
ท าแลว้ทิ้งโดยไม่ดูแลรักษาใหย้ ั้งยนื 

16.  การให้ คือ “ใหเ้พื่อให”้ เป็นการใหโ้ดยไม่เลือก ใหเ้พื่อใหจ้ริง ๆ ไม่ไดใ้หเ้พื่อหวงัผลตอบแทน 
17.   รู้ รัก สามัคคี  ความถึงมีความรู้ในงานท่ีท า มีความรักท่ีจะท า และท าโดยอาศยัความร่วมมือ

ร่วมใจใหง้านประสบความส าเร็จ 
18.  ภูมิสังคม  การท างานใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคมและสภาพนิสัยท่ี

แตกต่างกนัของแต่ละสังคม 
19.  บริการรวมที่จุดเดียว  (One Stop Service) เพื่อประโยชน์ต่อผูม้าใชบ้ริการท่ีจะประหยดัเวลา 

และค่าใชจ่้าย 
20.  ใช้อธรรมปราบอธรรม  คือ น ากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นหลกัแนวคิดในการท างานธรรมชาติ

แกปั้ญหาดูแลและก าจดักนัเองใหเ้ขา้สู่ระบบท่ีเป็นปกติ 
21.  การพึ่งตนเอง  คือ เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ไดก่้อนท่ีจะขอรับความช่วยจากผูอ่ื้น และการ

สร้างความเขม้แขง็ใหต้นเองเพื่อสามารถจะด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 
22.  พออยู่พอกนิ  คือ การท างานและใชชี้วติแบบทางสายกลางท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
23.  ซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกนั  เพื่อสร้างความรักสามคัคีกนั 
24.  ท างานอย่างมีความสุข  โดยคิดถึงผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ที่มา : “การพฒันาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพียง” คณะท างานจดัท าแนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
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ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี ้ 
             1.  พอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ  
             2.  มีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล           
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่ง
รอบคอบ  
             3.  มีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง ดา้น
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

โดยมี เง่ือนไข ของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 2 ประการ ดงัน้ี  
 

             1.  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น ความ
รอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงั
ในการปฏิบติั  
              2.  เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนกัใน คุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนั มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ และแบ่งปัน  

 
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
- การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น  -   การสร้างพื้นฐานใหพ้อมี 
- การสร้างพื้นฐานใหพ้อกิน    -   การสร้างพื้นฐานใหพ้อใช ้
- การใชว้ธีิการท่ีประหยดั    -   การใชอุ้ปกรณ์ท่ีประหยดั 
- การใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิา   -   การประหยดัแต่ไม่ข้ีเหนียว 
- การใชว้ธีิการท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาในการปฏิบติั -    แผนปฏิบติัการตอ้งสัมพนัธ์กบัสภาวะของ    

                                 ตนเอง 
- แผนปฏิบติัการตอ้งสัมพนัธ์กบัสภาวะของประชาชน -    แผนปฏิบติัการตอ้งสัมพนัธ์กบัสภาวะของ 

            ประเทศ 
- การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามศกัยภาพและความสามารถของตนเอง -   การท าอะไรดว้ยความอะลุม้อล่วย 
- การท าอะไรดว้ยเหตุและผล                   -   การอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง/พึ่งพาตนเอง 
- การรู้จกัประมาณตนเอง    -   การท าอะไรดว้ยความพอประมาณไม่สุดโต่ง 
- การไม่ฟุ่มเฟือย     -   การไม่หรูหรา 
-  การไม่โลภหรือมีความโลภนอ้ย   -   การไม่เบียดเบียนคนอ่ืน  
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-  การช่วยกนัท าใหเ้ศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินพอมีพอกิน -    การช่วยกนัท าใหเ้ศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
            พอมีพอกิน 
- การท าอะไรให้เหมาะสมกบัฐานะตนเอง  -   การประสบความส าเร็จแลว้ค่อยขยายเพิ่ม 
- อุม้ชูตวัเองได ้     -   ผลผลิตเหลือขายได ้ 

 
ตัวอย่างรายละเอียดสาระและการปฏิบัติทีค่วรสอดแทรกเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการสอน 

 
1. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
1.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ 
1.2 พูดจาสุภาพ 
1.3 ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
1.4 ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 
1.5 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
1.6 ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น 
1.7 ยอมรับความสามารถของผูอ่ื้น 
1.8 ร่วมรับผดิชอบผลงานของ
กลุ่ม 
1.9 ช่ืนชมยนิดีเม่ือผูอ่ื้นประสบ 
ความส าเร็จ 
1.10 เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

4. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
4.1 ไม่พูดเทจ็ 
4.2 ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบ
อา้งเป็นของตนเอง 
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.4 ไม่ลกัขโมย 

9. ความรักสามัคคี 
9.1 ไม่ทะเลาะววิาท 
9.2 ร่วมมือในการท างาน 
10. ความกตัญญ ู
10.1 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย ์
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู – 
อาจารย ์        
10.4 อาสาช่วยเหลืองานพ่อ แม่ 
ผูป้กครอง        

5. ความเช่ือมั่นในตนเอง 
5.1 กลา้แสดงความคิดเห็นอยา่งมี
เหตุผล       
5.2 กลา้ทกัทว้งในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
5.3 กลา้ยอมรับความจริง 
5.4 เสนอตวัเขา้แข่งขนัหรือ
ท างานทา้ทาย       
5.5 กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

11. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
11.1 คิดส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิด
ประโยชน์ 
11.2 ท  าในส่ิงท่ีมีประโยชน์ซ่ึงคน
อ่ืนไม่เคยท า         
11.3 พฒันางานอยูเ่สมอ 

2. ความมีวนัิย 
2.1 แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบ
และขอ้ตกลง 
2.2 ตรงต่อเวลา 
2.3 รักษาสาธารณสมบติั
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีครู-อาจารย ์
     ผูส้อนก าหนด 
2.5 ปฏิบติัตามระเบียบ 
2.6 เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น
หรือสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 
2.7 ไม่ประพฤติผดิศีลธรรมอนัดี 
 

6. การประหยดั 
6.1 ใชท้รัพยากร เช่น คน เงิน 
เวลา วสัดุ ฯลฯ ทั้งของตนเอง 
และส่วนรวมอยา่งคุม้ค่า        
6.2 ใชท้รัพยากร เช่น น ้า ไฟฟ้า 
ฯลฯ อยา่งประหยดั       

12. การพึง่ตนเอง 
12.1 สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
ได ้        
12.2 สามารถท างานไดลุ้ล่วง
ภายใตข้อ้ท่ีก าหนด 
12.3 หารายไดร้ะหวา่งเรียนโดย
สุจริตและถูกตอ้งตามท านอง
คลองธรรม 

7. ความสนใจใฝ่รู้ 
7.1 ชอบศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
7.2 ชอบซกัถามปัญหาขอ้สงสัย 
7.3 แสวงหาประสบการณ์และ
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3. ความรับผดิชอบ 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนและการปฏิบติังาน 
3.2 ปฏิบติังานถูกตอ้งตามขั้นตอน
ท่ีเหมาะสม 
3.3 ปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ 
3.4 ปฏิบติังานดว้ยความละเอียด  

รอบคอบ 
3.5 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เสร็จตามก าหนด       
3.6 มีความเพียรพยายามในการ
เรียน และการปฏิบติังาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหนา้ท่ี
ของตนเอง        
3.8 มีความเพียรพยายามในการ
เรียน และการปฏิบติังาน 
3.9 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหนา้ท่ี
ของตนเอง 

คน้ควา้ความรู้ใหม่ ๆ 
7.4 มีความกระตือรือร้นในการ
ใฝ่หาความรู้ใหม่       

13. ความปลอดภัย 
13.1 ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัต่อตนเอง 
13.2 ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัต่อผูอ่ื้น 
13.3 ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัต่อส่วนรวม 

8. การละเว้นส่ิงเสพย์ติดและการ
พนัน 
8.1 ไม่สูบบุหร่ี 
8.2 ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมา 
8.3 ไม่เสพส่ิงเสพยติ์ดอ่ืน ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนนั 
 

14. ความอดทน และอดกลั้น 
14.1 ความอดทนในการเรียนและ 
การปฏิบติังาน 
14.2 มีสติและความสามารถ 
ควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน 
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้
15. อ่ืนๆ (สามารถ เพิ่มไดต้าม
ความเหมาะสม เช่น สถานศึกษา 
3 D) ฯลฯ 
 

 

การเขียนตัวสมรรถนะอาชีพ 
ตัวสมรรถนะอาชีพ  จะมีส่วนคล้ายกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  กล่าวคือ  จะมีความหมายท่ี

เฉพาะ ชดัเจน สามารถวดัได ้ สังเกตได ้ มองเห็นได ้หรือจบัตอ้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือค าท่ี
เป็นตวัสมรรถนะจะประกอบดว้ยค าหรือขอ้ความท่ีส าคญั ๆ 3 ส่วน ไดแ้ก่  กริยา+กรรม+เง่ือนไข    

1.   ค ากริยาที่แสดงให้รู้ว่าเป็น “สมรรถนะ(Competency) จะเป็นค ากริยาท่ีแสดงออกให้เห็นอาการ
โดยตรงจากค าเหล่านั้น คือ ตอ้งวดัได ้สังเกตเห็นได ้ไม่ตอ้งแปลความต่ออีกทอดหน่ึงและค ากริยาเหล่าน้ีจะเป็น
ค าท่ีอยู่ในกลุ่มส าหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) หรือจุดประสงค์น าทาง  
(Enabling Objective) เป็นค าท่ีเนน้อากบักริยาการกระท าหรือปฏิบติัเป็นหลกั 

2.  กรรม (Object) เป็นส่ิงท่ี  “ถูกกระท า” ทั้งท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิด การปฏิบติัท่ีสามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม 
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3.  เง่ือนไขของตัวสมรรถนะ (Condition Competency) เป็นส่วนประกอบท่ีจะต้องสอดคล้องกับ
เน้ือหาวิชา หรือเร่ืองราวท่ีเราตอ้งการให้มีสมรรถนะเกิดข้ึน จากการเรียนการสอน (Teaching) หรือการเรียนรู้ 
(Learning or Study)  หรือการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนงาน (Coaching) ให้น าเอาตวัเน้ือหาวิชาหรือ
หวัขอ้เร่ืองราวนั้นๆ ไปใส่ไวใ้นประโยคท่ีเป็นตวัสมรรถนะ ก็จะไดเ้ง่ือนไขของตวัสมรรถนะอยา่งชดัเจน 
 

 

 

ถานศึกษา 3 D 
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

1.  ด้านประชาธิปไตย (Democracy)  มีความตระหนกั เห็นความส าคญั ศรัทธา และเช่ือมนัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมาหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อตา้นการซ้ือสิทธิขาย
เสียง 

2.  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชัว่ดี 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยดึถือปฏิบติัอยูใ่นวถีิชีวติ 

3. ด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)  รู้จกัหลีกเล่ียงห่างไกลยาเสพติด 
 
 

 
 
 
 

กริยา(Verb) กรรม (Object) เง่ือนไข (Condition) 
บนัทึก ความรู้เบ้ืองตน้การจดัท าโครงการ บอกความหมาย ประโยชน์ ลกัษณะ 

ขั้นตอน 
บนัทึก กระบวนการจดัท าโครงการ ส ารวจ วางแผน 
บนัทึก การเลือกหวัขอ้โครงการ วางแผน ตดัสินใจเลือกหวัขอ้โครงการ 
ปฏิบติั การเขียนโครงการ เขียนหวัขอ้โครงการ 
ปฏิบติั การจดัท าโครงการ ลงมือปฏิบติัสร้างช้ินงานและรูปเล่ม 
ปฏิบติั การน าเสนอผลงาน น าเสนอช้ินงาน 
บนัทึกค่า การประเมินผลโครงการ ร่วมประเมินผลงาน 
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บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ        สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   มหาวทิยาลยันครพนม  
ท่ี ..........................................................         วนัท่ี 16  ตุลาคม  2561                   
เร่ือง      รายงานการใชแ้ผนการสอนและส่งบนัทึกหลงัการสอน 
 

 

เรียน      รองคณบดีฝ่ายวชิาการ   
ตามท่ีขา้พเจา้นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต ์ ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีสอนในรายวชิา 

โครงการ 1 รหสัวขิา 1011-1601 ระดบัชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 และไดจ้ดัส่งแผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาดงักล่าวมายงัฝ่ายวชิาการ เรียบร้อยแลว้นั้น 

บดัน้ี  การปฏิบติัการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561  ไดเ้สร็จส้ินแลว้  ขา้พเจา้ 
จึงขอรายงาน การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวชิาดงักล่าว   
พร้อมทั้งบนัทึกหลงัการสอนรายสัปดาห์ตามรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
 

     
(นายคจรศกัด์ิ     สิงหนัต)์            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธราธิป   ภู่ระหงษ)์ 

  อาจารยผ์ูส้อน                                          หวัหนา้สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั 
 
 
 

 (นายนาว ี    อุดร) 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  
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แบบบันทกึหลงัสอน 
คร้ังท่ี 1    วนัท่ี  6  มิถุนายน  2561   วนัพุธ    เวลา 13.00 -15.00 น. 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็) 24  คน   เขา้เรียน  24  คน   ขาดเรียน  -  คน 
1.  หวัขอ้เร่ือง/เน้ือหาสาระ 
 ความรู้เบ้ืองตน้การจดัท าโครงการ 
 
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 2.1  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.2 การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ       
            ใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด 

       เน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2.3 ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 2.4 ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
3.2  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
3.4  สมรรถนะท่ีได ้

1. อธิบายความหมายของโครงการไดถู้กตอ้ง 
2. บอกความส าคญัของโครงการได ้
3. บอกประโยชน์ของการจดัท าโครงการได ้
4. บอกประเภทของโครงการได ้
5. บอกรูปแบบของโครงการได ้
6. บอกลกัษณะการจดัท าโครงการได ้
7. บอกขั้นตอนการท าโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้งรอบคอบตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดบันทึกเวลาเรียน , อาจารย์ที่ปรึกษา , การพบปะ Homeroom , กลุ่มเพ่ือน , หอพักนักศึกษา  
และผู้ปกครอง , โทรศัพท์ 
       

ลงช่ือ........................................................ 
(นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต)์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
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แบบบันทกึหลงัสอน 
คร้ังท่ี 2    วนัท่ี  13  มิถุนายน  2561   วนัพุธ    เวลา 13.00 -15.00 น. 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  24  คน   เขา้เรียน  24  คน   ขาดเรียน  -  คน 
1.  หวัขอ้เร่ือง/เน้ือหาสาระ 
 กระบวนการจดัท าโครงการ 
  
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 2.1  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.2  การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา 
                     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ 

       ถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2.3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 2.4 ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
3.2  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
3.4  สมรรถนะท่ีได ้

1. บอกการส ารวจความสนใจและความพร้อมได ้
2. บอกการวางแผนจดัท าโครงการได ้
3. บอกการตดัสินใจเลือกโครงการได ้
4. บอกการเสนอขออนุมติัโครงการได ้
5. บอกการด าเนินงานตามโครงการได ้
6. บอกการจดัท ารายงานได ้
7. บอกการประเมินผลโครงการได ้
8. บอกทกัษะกระบวนการในการจดัท าโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วธีิการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดบนัทึกเวลาเรียน , อาจารยท่ี์ปรึกษา , การพบปะ Homeroom , กลุ่มเพื่อน , หอพกันกัศึกษา  
และผูป้กครอง , โทรศพัท ์
        
       
 

ลงช่ือ........................................................ 
(นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต)์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
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แบบบันทกึหลงัสอน 
คร้ังท่ี 3-4    วนัท่ี  20-27  มิถุนายน  2561  วนัพุธ   เวลา 13.00 -15.00 น. 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็) 24 คน   เขา้เรียน  24  คน   ขาดเรียน  -  คน 
1.  หวัขอ้เร่ือง/เน้ือหาสาระ 
 การเลือกหวัขอ้โครงการ 
 
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ       
          ใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหา  
          สาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
3.2  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
3.4  สมรรถนะท่ีได ้

1. บอกการเลือกโครงการของผูเ้รียนได ้
2. อธิบายการเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าโครงการได ้
3. บอกประเภทของหวัขอ้โครงการได ้
4. บอกเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาในการเลือกหวัขอ้โครงการได ้
5. บอกการตดัสินใจเลือกโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดบนัทึกเวลาเรียน , อาจารยท่ี์ปรึกษา , การพบปะ Homeroom , กลุ่มเพื่อน , หอพกันกัศึกษา  
และผูป้กครอง , โทรศพัท ์
       

ลงช่ือ........................................................ 
(นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต)์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
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แบบบันทกึหลงัสอน 
คร้ังท่ี 5-8    วนัท่ี  4-25  กรกฎาคม  2561   วนัพุธ    เวลา 13.00 -15.00 น. 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็) 24 คน   เขา้เรียน 24  คน   ขาดเรียน  -  คน 
1.  หวัขอ้เร่ือง/เน้ือหาสาระ 
 การเขียนโครงการ 
 
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ       
          ใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหา  
          สาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
3.2  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
3.4  สมรรถนะท่ีได ้

1. อธิบายความหมายการเขียนโครงการไดถู้กตอ้ง 
2. บอกประเภทวธีิการเขียนโครงการได ้
3. บอกองคป์ระกอบการเขียนโครงการได ้
4. บอกล าดบัขั้นตอนการเขียนโครงการได ้
5. บอกการใชถ้อ้ยค า ส านวนในการเขียนโครงการได้ 
6. บอกการใชภ้าษาในการการเขียนโครงการได ้
7. บอกปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเขียนได ้
8. บอกปัญหาในการเขียนโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดบนัทึกเวลาเรียน , อาจารยท่ี์ปรึกษา , การพบปะ Homeroom , กลุ่มเพื่อน , หอพกันกัศึกษา  
และผูป้กครอง , โทรศพัท ์
       

ลงช่ือ........................................................ 
(นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต)์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
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แบบบันทกึหลงัสอน 
คร้ังท่ี 9-13   วนัท่ี 1-8-15-22-29  สิงหาคม  2561 วนัพุธ   เวลา 13.00 -15.00 น. 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  24  คน   เขา้เรียน  24  คน   ขาดเรียน  -  คน 
1.  หวัขอ้เร่ือง/เน้ือหาสาระ 
 การจดัท าโครงการ 
 
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ       
          ใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหา  
          สาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
3.2  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
3.4  สมรรถนะท่ีได ้

1. บอกการคิดและเลือกหวัขอ้โครงการได ้
2. อธิบายการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กตอ้ง 
3. บอกการด าเนินการจดัท าโครงการได ้
4. บอกการรายงานการจดัท าโครงการได ้  
5. จรรยาบรรณของผูท้  าโครงการ / นกัวจิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดบนัทึกเวลาเรียน , อาจารยท่ี์ปรึกษา , การพบปะ Homeroom , กลุ่มเพื่อน , หอพกันกัศึกษา  
และผูป้กครอง , โทรศพัท ์
       

ลงช่ือ........................................................ 
(นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต)์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
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แบบบันทกึหลงัสอน 
คร้ังท่ี 14-16    วนัท่ี  5-12-19  กนัยายน  2561   วนัพุธ    เวลา 13.00 -15.00 น. 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็) 24 คน   เขา้เรียน  24  คน   ขาดเรียน -  คน 
1.  หวัขอ้เร่ือง/เน้ือหาสาระ 
 การน าเสนอผลงาน 
 
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ       
          ใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหา  
          สาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
3.2  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
3.4  สมรรถนะท่ีได ้

1. บอกความส าคญัของการน าเสนอผลงานได ้
2. บอกจุดมุ่งหมายในการน าเสนอผลงานได ้
3. อธิบายความหมายการน าเสนอผลงานไดถู้กตอ้ง 
4. บอกประเด็นส าคญัท่ีควรจดัใหค้รอบคลุมในการน าเสนอผลงานได ้
5. บอกลกัษณะการน าเสนอท่ีดีได ้
6. บอกเทคนิคการน าเสนอผลงานได ้
7. บอกการใชส่ื้อโสตทศัน์ประกอบการน าเสนอผลงานได ้
8. บอกคุณสมบติัของผูน้ าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดบนัทึกเวลาเรียน , อาจารยท่ี์ปรึกษา , การพบปะ Homeroom , กลุ่มเพื่อน , หอพกันกัศึกษา  
และผูป้กครอง , โทรศพัท ์
       

ลงช่ือ........................................................ 
(นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต)์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
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แบบบันทกึหลงัสอน 
คร้ังท่ี 17-18    วนัท่ี  26  กนัยายน  2561  วนัท่ี 3 ตุลาคม  2561 วนัพุธ    เวลา 13.00 -15.00 น. 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็) 24  คน   เขา้เรียน  24  คน   ขาดเรียน  -  คน 
1.  หวัขอ้เร่ือง/เน้ือหาสาระ 
 การประเมินผลโครงการ 
 
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระ       
          ใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหา  
          สาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
3.2  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
3.4  สมรรถนะท่ีได ้

1. อธิบายความหมายของการประเมินผลโครงการไดถู้กตอ้ง  
2. บอกความส าคญัของการประเมินผลโครงการได ้
3. บอกจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการได ้
4. บอกปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการประเมินผลโครงการได ้    
5. บอกวธีิการประเมินผลโครงการได ้
6. บอกประเภทของการประเมินผลโครงการได ้
7. บอกขั้นตอนในการประเมินผลโครงการได ้
8. บอกรูปแบบการประเมินผลโครงการได ้
9. บอกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลโครงการได ้
10. บอกการเขียนรายการประเมินผลโครงการได ้   
11. บอกปัญหาของการประเมินผลโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.  ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดบนัทึกเวลาเรียน , อาจารยท่ี์ปรึกษา , การพบปะ Homeroom , กลุ่มเพื่อน , หอพกันกัศึกษา  
และผูป้กครอง , โทรศพัท ์
       

ลงช่ือ........................................................ 
(นายคจรศกัด์ิ   สิงหนัต)์ 

อาจารยผ์ูส้อน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ค าช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูส้อน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องท่ีตรงกบัส่ิงท่ีท่านปฏิบติัเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดงัน้ี 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอ้ย      1  =  นอ้ยท่ีสุดหรือไม่เลย 
 
 

ส่ิงทีท่่านปฏิบัติ 
 

 5  
มา
กท

ีสุ่ด
 

      4  
มา
ก 

3 ป
าน
กล

าง
 

2  
น้อ

ย 

1 น้
อย
ทีสุ่

ดห
รือ
ไม่
เลย

 

ส่วนที ่1  ประเมินตนเอง      
1. ผูส้อนไดช้ี้แจงวตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายในการเรียน ลกัษณะวชิา วธีิเรียน และ

การวดัผล วชิาน้ี 
/     

2. ผูส้อนมีแผนการสอนครบถว้น /     
3. เตรียมการสอนล่วงหนา้ทั้งเน้ือหาและวธีิการ /     
4. คน้ควา้และปรับปรุงเน้ือหาวชิาใหถู้กตอ้งทนัสมยั /     
5. เขา้สอนสม ่าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใชเ้ทคนิควธีิสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวชิาเหมาะสมกบัเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวชิาน้ี /     
ส่วนที ่2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชดัเจนและเหมาะสมกบัผูเ้รียน /     
12. เน้ือหาวชิาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน /     
13. เป็นวชิาท่ีท าความเขา้ใจได ้ /     
14. วชิาน้ีกระตุน้ใหเ้กิดความคิดริเร่ิม  /    
15. ผูส้อนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจง้ /     
16. กระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม /     
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18. ผูส้อนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผูส้อนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกบัการน าไปใช ้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนท าหรือคน้ควา้เพิ่มเติม  /    
23. ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกตนเองใหมี้วนิยัและรับผดิชอบการท างาน /     
24. ผูส้อนตรวจและแจง้ผลงานของผูเ้รียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งสอน /     
26. ผูส้อนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผูส้อนสนใจและช่วยเหลือผูเ้รียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จดัใหมี้กิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
ตอนที ่3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

/     

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

รวมคะแนน (135+32 = 165)/35 

ค่าเฉลีย่ทีไ่ด้ (คะแนนรวม/ 35) 4.71 

สรุปผลการประเมินอยูใ่นระดบั    
  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) 


