
   

 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม  รหัสวิชา  ๒0๑๑ – ๑3๐๗ 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 
 

อาจารย์ผู้สอน นายสิทธิชัย   เสนารัตน์ 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 
จ านวนเต็ม 86 คน  ห้องเรียน 5104 

 
เวลาเรียน วัน อังคาร เวลา ๐๘.00 – 19.00 น.  

             พุธ เวลา 10.00 – 18.00 น. 
           ศุกร ์เวลา   ๘.00 – 19.00 น.      

       
 
 
 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



   

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ        สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม  
ที่ .......................................................       วันที่    16  ตุลาคม 2561               
เรื่อง      รายงานการใช้แผนการสอนและส่งบันทึกหลังการสอน 
 
 

เรียน      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
ตามท่ีข้าพเจ้านายสิทธิชัย   เสนารัตน์  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชา 

เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม รหัสวิขา 2011 - 1307 ระดับ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาดังกล่าวมายังฝ่ายวิชาการ เรียบร้อยแล้วนั้น 

บัดนี้  การปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ข้าพเจ้าจึง 
ขอรายงาน การใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาดังกล่าว   
พร้อมทั้งบันทึกหลังการสอนรายสัปดาห์ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบในเว็บไซน์  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  
 
 
 

 
 

 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน)์    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์) 

             อาจารย์ผู้สอน           หวัหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่1-2    วันที่ 5,6,8 มิ.ย. 2561  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 10.00 – 18.00 น. 
และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนักศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   ขาดเรียน  12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 เครื่องมือในงานระบบการท าความเย็น 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.2 การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
            ใชว้ิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด 

       เนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 2.4 ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. บอกความปลอดภัยในงานติดตั้งไฟฟ้าก าลังได้ 
2. อธิบายความปลอดภัยในงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างได้ 
3. อธิบายมาตรฐานการติดตั้งตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) ตามมาตรฐานของ สมาคมวิศวกรรมสถาน 
    แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 ได้ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................. ................................................................................................ 
......................................................... ............................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  

 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 3-4    วันที่ 19,20,22,26,27,29 มิ.ย. 2561  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 10.00 – 
18.00 น.และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนกัศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   ขาดเรียน  
12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
     งานท่อในระบบการท าความเย็น 
  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา 
                     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ 

       ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2.3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 2.4 ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. บอกเครื่องมือช่างไฟฟ้าได้ 
2. อธิบายการใช้งานเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได้ 
3. อธิบายการใช้งานเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานได้ 
3. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารได้ 
4. เลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานได้ 
5. การใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) ได้ 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
..................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... .................................................................. 
 
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 
6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
        
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 5-6    วันที่ 3,4,6,10,11,13 ก.ค. 2561  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 10.00 – 
18.00 น.และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนกัศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   ขาดเรียน  
12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
          ใช้วธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด

เนื้อหา สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. บอกชนิดของสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติได้ 
2. สามารถวิเคราะห์กระแสของ MCCB Electronic Trip ได้ 
3. สามารถวิเคราะห์ค่ากระแสพิกัดเมื่อใช้งานในสภาวะต่างๆได้ 
4. อธิบายกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับเวลาปลดวงจรได้ 
5. อธิบายการก าหนดขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
6. บอกอุปกรณ์ประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ 
7. Air Circuit Breaker 
8. บอกอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของกระแสลงดินได้ 
9. โหลดเซ็นเตอร์ 
10. คอนซูมเมอร์ยูนิต 
 
 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................ ........................................................................... ...................... 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 7-8    วันที่ 17,18,20,24,25 ก.ค. 2561  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 10.00 – 
18.00 น.และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนกัศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   ขาดเรียน  
12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 งานคอมเพรสเซอร์ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
          ใช้วธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด

เนื้อหา  
          สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. อธิบายอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) ได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายการติดตั้งอุปกรณ์และประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) ได้อย่างรอบคอบปลอดภัย 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................. .......................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 9-10    วันที่ 31 ก.ค. 2561,1,3,7,8,10 ส.ค. 2561  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 
10.00 – 18.00 น. และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนักศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   
ขาดเรียน  12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 งานตรวจเช็คอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
          ใช้วธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด

เนื้อหา  
          สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของแผงจ่าไฟได้ 
2. บอกประเภทของโหลดเซนเตอร์ 
3. บอกข้อก าหนดเกี่ยวกับแผงจ่ายไฟได้ 
4. อธิบายการจัดวงจรในแผงจ่ายไฟได้ 
5. สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าในแผงจ่ายไฟได้ 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 11-12    วันที่ 14,15,17,21,22,24 ส.ค. 2561  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 
10.00 – 18.00 น.และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนักศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   
ขาดเรียน  12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 งานสาธิตและปฏิบัติระบบการท าความเย็น 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
          ใช้วธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด

เนื้อหา  
          สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. อธิบายบัสบาร์ได้ 
2. บอกความหมายของบริภัณฑ์ได้ 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................... ................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 13-14    วันที่ 28,29,31 ส.ค. 2561, 4,5,7 ก.ย.  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 
10.00 – 18.00 น. และ ศุกร์ เวลา   0๘.00 – 19.00 น. จ านวนนักศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   
ขาดเรียน  12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 งานสาธิตและปฏิบัติระบบการท าความเย็น 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
          ใช้วธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด

เนื้อหา  
          สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการต่อลงดิน 
2. ความหมายของการต่อลงดิน 
3. ระบบไฟฟ้าและการต่อลงดิน 
4. ชนิดของการต่อลงดิน 
5. องค์ประกอบของระบบสายดิน 
6. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ประธาน 
7. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า 
8. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ 
9. การต่อลงดินส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับชนิดจ่ายแยกต่างหาก 
10. การต่อสายหลักดินเข้ากับหลักดิน 
11. ความต้านทานระหว่างหลักดินกับดิน 
12. หลักดินและสิ่งที่ใช้แทนหลักดิน 
13. ข้อแนะน าวิธีติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................... ................................... 
 



   

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 15-16    วันที่ 11,12,14,18,19,21 ก.ย. เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 10.00 – 
18.00 น.และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนกัศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   ขาดเรียน  
12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 การประยุกต์ใช้งานระบบการท า ความเย็น 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
          ใช้วธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด

เนื้อหา  
          สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. วิธีป้องกันฟ้าผ่าแบบกรงฟาราเดย์ 
2. ส่วนประกอบของระบบล่อฟ้า 
3. วิธีการป้องกันฟ้าผ่า 
4. ล่อฟ้าแรงต่ า 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ..................................................... 
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 17    วันที่ 25,26,28 ก.ย. 2561  เวลา วัน อังคาร 08.00 – 14.00 น. พุธ เวลา 10.00 – 18.00 น. 
และ ศุกร์ เวลา   ๘.00 – 19.00 น. จ านวนนักศึกษา  (เต็ม) 86 คน   เข้าเรียน  74  คน   ขาดเรียน  12  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 ข้อแนะน าในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ       
          ใช้วธิีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอด

เนื้อหา  
          สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
3.3  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
3.4  สมรรถนะที่ได้ 

1. การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร 
2. การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
3. การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบตู้ MDB 
4. การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ประกอบตู้ MDB 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       สมุดเช็คชื่อ , การพบกลุ่ม , กลุ่มเพื่อน , ผู้ปกครอง , โทรศัพท์  
 

ลงชื่อ........................................................ 
(นายสิทธิชัย   เสนารัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลง
ในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี ้
/     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได้ /     
14. วชิานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
46. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
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25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลอืผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

     

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

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35)  

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    
 

 
 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) 


