
   

 
 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา  เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  รหัสวิชา  10000801 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2552 
ภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา  2560 

 
ครูผูส้อน  นางสาวอุไรวรรณ   ค าพลิา 

สาขาวิชา  พื้นฐานประยุกต ์
 

วันพฤหัสบดี     เวลา   11.00 - 12.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3/1 ชก   จ านวน  20  คน 
        วันพฤหัสบดี    เวลา   11.00 - 12.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3/2 ชก   จ านวน  18  คน  
        วันศุกร์          เวลา   14.00 - 15.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3/1 ชอ   จ านวน  30  คน  
        วันศุกร์          เวลา   15.00 - 16.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3 กจ      จ านวน  26  คน  

ห้องเรียน   1403 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่  7  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน  6  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน   1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน 14  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน  เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งจุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบาย 
    รายวิชา มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล  

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  การปฐมนิเทศรายวิชา  ครอูธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา  
จุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา ประกอบการซักถาม 
นักศึกษาร่วมอภิปรายวิธีการวัดผลประเมินผล ผู้เรียนจดบันทึก รายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
เข้าชั้นเรียน โดยถือเป็นมติของที่ประชุมน าสู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนฝึกการพูดแนะน าตัวหน้าชั้น ทบทวน
เนื้อหาบทเรียน และท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

3. พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้นตอน          
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามตั้งใจ ถูกต้อง  
       ตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรู้สารสนเทศได้  
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน   
ปัญหาอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้ งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้ต้องรอ การ
แก้ไข สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลา 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

    จากการปฐมนเิทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                 20  คน  เข้าเรียน  20  คน  ขาดเรียน  -  คน 
  ปวช. 3/2   ช่างกล                 18  คน   เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน  -  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน 15 คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน 1  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรู้สารสนเทศ 
ความหมายของสารสนเทศ การจ าแนกประเภทของสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบของ      
การรู้สารสนเทศ ความส าคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ      
เพ่ือน าไปใช้งาน 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายตามหัวข้อเกี่ยวกับสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการรู้สารสนเทศ ความหมายของสารสนเทศ การจ าแนกประเภทของ สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ 
องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ ความส าคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการประเมิน
สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้งาน แล้วจึงชี้ประเด็นหลักที่ต้องให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การท า       
ความเข้าใจ และการน าไปใช้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ครูสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม ท าได้ง่าย   
      ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้น          
      การปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามตั้งใจถูกต้อง  
       ตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของสารสนเทศได ้สามารถจ าแนกประเภทของสารสนเทศได ้ 

บอกองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ ความส าคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
สามารถประเมินสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน      
และทั่วถึง ปัญหาอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้   
ต้องรอ การแก้ไข  สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลา    
ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 



   

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    
 
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

    จากการปฐมนิเทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  3  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  21  คน  ขาดเรียน  8  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  24  คน  ขาดเรียน  2  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 สารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการรู้สารสนเทศ 
ความหมายของสารสนเทศ การจ าแนกประเภทของสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ องค์ประกอบของ      
การรู้สารสนเทศ ความส าคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการประเมินสารสนเทศ      
เพ่ือน าไปใช้งาน 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายตามหัวข้อเกี่ยวกับสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการรู้สารสนเทศ ความหมายของสารสนเทศ การจ าแนกประเภทของ สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ 
องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ ความส าคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการประเมิน
สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้งาน แล้วจึงชี้ประเด็นหลักที่ต้องให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การท า       
ความเข้าใจ และการน าไปใช้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ครูสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม ท าได้ง่าย   
      ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้น          
      การปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามตั้งใจถูกต้อง  
       ตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของสารสนเทศได ้สามารถจ าแนกประเภทของสารสนเทศได ้ 

บอกองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ ความส าคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
สามารถประเมินสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน      
และทั่วถึง ปัญหาอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้   
ต้องรอ การแก้ไข  สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลา    
ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
 

 
 
 
 
 



   

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    
 
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

    จากการปฐมนิเทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  24  คน  ขาดเรียน  6  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 

 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ 2  ห้องสมดุ  ความส าคัญของห้องสมุด ประเภทของห้องสมุด 
    ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ การระวังรักษาหนังสือ และ 
    มารยาทในการใช้ห้องสมุด 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครนู าเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้ 
ห้องสมุด อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับห้องสมุด แนวโน้มของห้องสมุดในอนาคต ความส าคัญของห้องสมุด 
ในฐานะที่ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีส่วนส่งเสริมความรู้ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ประเภทของ
ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ การระวังรักษา
หนังสือ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 7 คน ให้บอกชื่อ
ทรัพยากร สารสนเทศในห้องสมุดที่รู้จัก และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจาก 
ผู้พูด ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ     
      องคร์วม การมีส่วนร่วม ความเพียร รู้รักสามัคคี ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้นการ 
      ปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกใน 

สิ่งที่ถูกต้อง  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มีความรักสามัคคี  ร่วมมือในการท างานมี 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.4) สมรรถนะท่ีได้ สามารถบอกความส าคัญของห้องสมุด ประเภทของห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศใน  
      ห้องสมุดได ้สามารถบอกส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ได ้บอกวิธีการการระวังรักษา 
      หนังสือ และมารยาทในการใช้ห้องสมุดได ้
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน การแก้ไข ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  4  ธันวามคม  ถึงวันที่  8  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20   คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 

 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ 2  ห้องสมดุ  ความส าคัญของห้องสมุด ประเภทของห้องสมุด 
    ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ การระวังรักษาหนังสือ และ 
    มารยาทในการใช้ห้องสมุด 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครนู าเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ การใช้ 
ห้องสมุด อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับห้องสมุด แนวโน้มของห้องสมุดในอนาคต ความส าคัญของห้องสมุด 
ในฐานะที่ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีส่วนส่งเสริมความรู้ต่อนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ประเภทของ
ห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ การระวังรักษา
หนังสือ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 – 7 คน ให้บอกชื่อ
ทรัพยากร สารสนเทศในห้องสมุดที่รู้จัก และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจาก 
ผู้พูด ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ     
      องคร์วม การมีส่วนร่วม ความเพียร รู้รักสามัคคี ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้นการ 
      ปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกใน 

สิ่งที่ถูกต้อง  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มีความรักสามัคคี  ร่วมมือในการท างานมี 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.4) สมรรถนะท่ีได้ สามารถบอกความส าคัญของห้องสมุด ประเภทของห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศใน  
      ห้องสมุดได ้สามารถบอกส่วนประกอบของหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ได ้บอกวิธีการการระวังรักษา 
      หนังสือ และมารยาทในการใช้ห้องสมุดได ้

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน การแก้ไข ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  20  คน  ขาดเรียน  -  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  2  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  23  คน  ขาดเรียน  7  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 

 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ 3  แหล่งสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ความหมายของ 
    แหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ และความส าคัญของแหล่งสารสนเทศ 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายตามหัวข้อเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
    อ่ืน ๆ ความหมายของแหล่งสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  ประเภทของแหล่งสารสนเทศ และความส าคัญ 
    ของแหล่งสารสนเทศ พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน แล้วจึงชี้ประเด็น 
    หลักท่ีต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม  เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจ  และการน าไปใช้  ท าแบบทดสอบก่อน  
    เรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง    
       ท าตามล าดับขั้น  องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ประโยชน์ส่วนรวม  ความเพียร    
       ไม่ติดต ารา   ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน  การปฏิบัติเป็นไปตาม    
       ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล  การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด   
       การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พึ่งพาตนเอง  พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นตนเอง  กล้าคิดกล้าแสดงออก  
       ในสิ่งที่ถูกต้อง ความสนใจใฝ่รู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การพึ่งตนเอง 
3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของแหล่งสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ได ้สามารถบอกประเภท      
      ของแหล่งสารสนเทศ และความส าคัญของแหล่งสารสนเทศได ้

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน การแก้ไข ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  ถึงวันที่  22  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน  4  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน  5  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ บัตรรายการและบัตรดรรชนีต่าง ๆ  
การจัดหมวดหมู่หนังสือและการ จัดเก็บสารสนเทศในห้องสมุด ฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล   
อินเทอร์เน็ตและการสืบค้น 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครนู าเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตใน 
ปัจจุบันที่ก าลังเป็นที่นิยมโดยมีสถิติการใช้ที่สูงขึ้นมากในเวลาอันรวดเร็วและเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลานั่นเป็น
เพราะอะไร ครูบรรยายเรื่องการสืบค้นสารสนเทศ บัตรรายการและบัตรดรรชนีต่าง ๆ การจัดหมวดหมู่
หนังสือและการจัดเก็บสารสนเทศในห้องสมุด ฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล  อินเทอร์เน็ตและ      
การสืบค้น ความหมาย ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  และให้ผู้เรียนร่วม
อภิปราย ครูแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและ
การด าเนินชีวิต  

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
       สูงสุด ความเพียร  รู้รักสามัคคี 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม   
       การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ สามารถเลือกใช้บัตรรายการและบัตรดรรชนีต่าง ๆ ตามที่ต้องการ สามารถจัด 
           หมวดหมู่หนังสือและจัดเก็บสารสนเทศในห้องสมุดได ้สามารถบอกฐานข้อมูล ประเภทของ 
           ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากข้ึน นักศึกษาสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง  
     ในการน าเสนองานใด ๆ ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ซึ่งเกิดจาก      
     หลายสาเหตุ อาทิเช่น ขาดความม่ันใจตนเอง อ่านหนังสือไม่แตกฉานเท่าท่ีควร อ่านออกเสียงตัวอักษร  
     บางตัวไม่ชัดเจน  บางคนติดภาษาถิ่น  ท าให้อายที่จะออกมาหน้าชั้นเรียน การแก้ไข  ครูแนะน าข้อมลู  
     เพ่ิมเติม ว่าวิชาทักษะต้องมีการฝึกบ่อย ๆ ท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและผิดพลาดน้อย ข้อส าคัญ  
     ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ซักซ้อมท าความเข้าใจ พยายามสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แล้วในที่สุด  
     จะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได้ 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาเป็น         
ลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ  เพ่ือฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล  
และเป็นการศึกษาวิธีเขียนจดหมายจากในบทเรียนอีกทางหนึ่งด้วย    

                                                                                                 

                                                                      ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                        อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ บัตรรายการและบัตรดรรชนีต่าง ๆ  
การจัดหมวดหมู่หนังสือและการ จัดเก็บสารสนเทศในห้องสมุด ฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล   
อินเทอร์เน็ตและการสืบค้น 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครนู าเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตใน 
ปัจจุบันที่ก าลังเป็นที่นิยมโดยมีสถิติการใช้ที่สูงขึ้นมากในเวลาอันรวดเร็วและเพ่ิมมากขึ้นตลอดเวลานั่นเป็น
เพราะอะไร ครูบรรยายเรื่องการสืบค้นสารสนเทศ บัตรรายการและบัตรดรรชนีต่าง ๆ การจัดหมวดหมู่
หนังสือและการจัดเก็บสารสนเทศในห้องสมุด ฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล  อินเทอร์เน็ตและ      
การสืบค้น ความหมาย ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  และให้ผู้เรียนร่วม
อภิปราย ครูแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและ
การด าเนินชีวิต  

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
       สูงสุด ความเพียร  รู้รักสามัคคี 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม   
       การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ สามารถเลือกใช้บัตรรายการและบัตรดรรชนีต่าง ๆ ตามที่ต้องการ สามารถจัด 
   หมวดหมู่หนังสือและจัดเก็บสารสนเทศในห้องสมุดได ้สามารถบอกฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล  
   อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากข้ึน นักศึกษาสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง  
     ในการน าเสนองานใด ๆ ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ซึ่งเกิดจาก      
     หลายสาเหตุ อาทิเช่น ขาดความม่ันใจตนเอง อ่านหนังสือไม่แตกฉานเท่าท่ีควร อ่านออกเสียงตัวอักษร  
     บางตัวไม่ชัดเจน  บางคนติดภาษาถิ่น  ท าให้อายที่จะออกมาหน้าชั้นเรียน การแก้ไข  ครูแนะน าข้อมลู  
     เพ่ิมเติม ว่าวิชาทักษะต้องมีการฝึกบ่อย ๆ ท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและผิดพลาดน้อย ข้อส าคัญ  
     ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ซักซ้อมท าความเข้าใจ พยายามสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แล้วในที่สุด  
     จะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได้ 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาเป็น         
ลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ  เพ่ือฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล  
และเป็นการศึกษาวิธีเขียนจดหมายจากในบทเรียนอีกทางหนึ่งด้วย    

                                                                                                 

                                                                      ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                        อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  4  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  2  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 5 หนังสืออ้างอิง ความหมายของหนังสืออ้างอิง ประเภทของ 
    หนังสืออ้างอิง และประโยชน์หนังสืออ้างอิง 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ครบูรรยายเรื่อง ความหมายของหนังสืออ้างอิง ลักษณะของ 
หนังสืออ้างอิง ประเภทของหนังสืออ้างอิง และประโยชน์หนังสืออ้างอิง ให้ดูลักษณะพิเศษของหนังสือ
อ้างอิง ประเภทของหนังสืออ้างอิง การใช้หนังสืออ้างอิง ยกตัวอย่างหนังสืออ้างอิง ประโยชน์ของหนังสือ
อ้างอิง หนังสือท าเนียบนาม – ปี หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือดัชนีวารสาร หนังสือบรรณานุกรม 
ประเภทของหนังสืออ้างอิง แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม  ท าให้ง่าย และการพึ่งตนเอง 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพ่ึงตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ สามารถบอกความหมายของหนังสืออ้างอิงได ้บอกประเภทของหนังสืออ้างอิงได ้และ 
           บอกประโยชน์หนังสืออ้างอิงได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน ที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  
     หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง  การแก้ไข  ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้ 
     เกิดความม่ันใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น  
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  10  คน  ขาดเรียน  8  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  24  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 5 หนังสืออ้างอิง ความหมายของหนังสืออ้างอิง ประเภทของ 
    หนังสืออ้างอิง และประโยชน์หนังสืออ้างอิง 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ครบูรรยายเรื่อง ความหมายของหนังสืออ้างอิง ลักษณะของ 
หนังสืออ้างอิง ประเภทของหนังสืออ้างอิง และประโยชน์หนังสืออ้างอิง ให้ดูลักษณะพิเศษของหนังสือ
อ้างอิง ประเภทของหนังสืออ้างอิง การใช้หนังสืออ้างอิง ยกตัวอย่างหนังสืออ้างอิง ประโยชน์ของหนังสือ
อ้างอิง หนังสือท าเนียบนาม – ปี หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือดัชนีวารสาร หนังสือบรรณานุกรม 
ประเภทของหนังสืออ้างอิง แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม  ท าให้ง่าย และการพึ่งตนเอง 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพ่ึงตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ สามารถบอกความหมายของหนังสืออ้างอิงได ้บอกประเภทของหนังสืออ้างอิงได ้และ 
           บอกประโยชน์หนังสืออ้างอิงได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน ที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  
     หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง  การแก้ไข  ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้ 
     เกิดความม่ันใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น  
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน  5  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 5 หนังสืออ้างอิง ความหมายของหนังสืออ้างอิง ประเภทของ 
    หนังสืออ้างอิง และประโยชน์หนังสืออ้างอิง 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ครบูรรยายเรื่อง ความหมายของหนังสืออ้างอิง ลักษณะของ 
หนังสืออ้างอิง ประเภทของหนังสืออ้างอิง และประโยชน์หนังสืออ้างอิง ให้ดูลักษณะพิเศษของหนังสือ
อ้างอิง ประเภทของหนังสืออ้างอิง การใช้หนังสืออ้างอิง ยกตัวอย่างหนังสืออ้างอิง ประโยชน์ของหนังสือ
อ้างอิง หนังสือท าเนียบนาม – ปี หนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือดัชนีวารสาร หนังสือบรรณานุกรม 
ประเภทของหนังสืออ้างอิง แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม  ท าให้ง่าย และการพึ่งตนเอง 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพ่ึงตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ สามารถบอกความหมายของหนังสืออ้างอิงได ้บอกประเภทของหนังสืออ้างอิงได ้และ 
           บอกประโยชน์หนังสืออ้างอิงได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน ที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  
     หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง  การแก้ไข  ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้ 
     เกิดความม่ันใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น  
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 6 ความรู้เบื้องต้นในการท ารายงาน ความหมายของการค้นคว้า 
และการเขียนรายงาน ความหมายของการเขียนรายงาน ลักษณะเฉพาะของรายงานการค้นคว้า วิธีการ  
ท ารายงาน ความส าคัญของการค้นคว้าและการเขียนรายงาน ประโยชน์ของการท ารายงาน ประเภทของ
รายงาน การน าเสนอรายงาน การวางรูปหน้าของรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน 

 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการท ารายงาน 

ความหมายของการค้นคว้าและเขียนรายงาน ความหมายของการเขียนรายงาน ลักษณะเฉพาะของรายงาน
การค้นคว้า วิธีการท ารายงาน ความส าคัญของการเขียนรายงาน ประโยชน์ของการท ารายงาน ประเภท
ของรายงาน การน าเสนอรายงาน การวางรูปหน้าและการให้หมายเลขหน้าของรายงาน ส่วนประกอบ  
ของรายงาน จากนั้นให้นักศึกษาท ารายงานเป็นกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง การวางโครงเรื่อง       
การวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและเพ่ือน
ร่วมอภิปรายและสรุปผล 

 

3. พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีความซื่อสัตย์ในการ  
       จัดการข้อมูล 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคัดเลือกข้อมูล    
       ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เรียน ท างานอย่างมีหลักการ หลักวิชา 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นของตน มีการอ้างอิง  
       อย่างถูกวิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ 

     3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของการค้นคว้าและการเขียนรายงานได ้ สามารถบอกความหมาย 
    ของการเขียนรายงานได ้บอกลักษณะเฉพาะของรายงานการค้นคว้า วิธีการท ารายงาน ความส าคัญ 
    ของการค้นคว้าและการเขียนรายงานได ้สามารถบอกประโยชน์ของการท ารายงาน ประเภทของ 
    รายงานได ้สามารถน าเสนอรายงานได ้

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน  4  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน  5  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน  -  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 6 ความรู้เบื้องต้นในการท ารายงาน ความหมายของการค้นคว้า 

และการเขียนรายงาน ความหมายของการเขียนรายงาน ลักษณะเฉพาะของรายงานการค้นคว้า วิธีการ  
ท ารายงาน ความส าคัญของการค้นคว้าและการเขียนรายงาน ประโยชน์ของการท ารายงาน ประเภทของ
รายงาน การน าเสนอรายงาน การวางรูปหน้าของรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน 

 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการท ารายงาน 

ความหมายของการค้นคว้าและเขียนรายงาน ความหมายของการเขียนรายงาน ลักษณะเฉพาะของรายงาน
การค้นคว้า วิธีการท ารายงาน ความส าคัญของการเขียนรายงาน ประโยชน์ของการท ารายงาน ประเภท
ของรายงาน การน าเสนอรายงาน การวางรูปหน้าและการให้หมายเลขหน้าของรายงาน ส่วนประกอบ  
ของรายงาน จากนั้นให้นักศึกษาท ารายงานเป็นกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง การวางโครงเรื่อง       
การวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและเพ่ือน
ร่วมอภิปรายและสรุปผล 

 

3. พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีความซื่อสัตย์ในการ  
       จัดการข้อมูล 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคัดเลือกข้อมูล    
       ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เรียน ท างานอย่างมีหลักการ หลักวิชา 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นของตน มีการอ้างอิง  
       อย่างถูกวิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของการค้นคว้าและการเขียนรายงานได ้ สามารถบอกความหมาย 
           ของการเขียนรายงานได ้บอกลักษณะเฉพาะของรายงานการค้นคว้า วิธีการท ารายงาน ความส าคัญ 
           ของการค้นคว้าและการเขียนรายงานได ้สามารถบอกประโยชน์ของการท ารายงาน ประเภทของ 
           รายงานได ้สามารถน าเสนอรายงานได ้

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  5  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน   8  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน  เข้าเรียน   8  คน  ขาดเรียน   10  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน  เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน   5  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน  เข้าเรียน  26  คน  ขาดเรียน   - คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ 7  การท ารายงาน การเลือกหัวข้อเรื่องและการตั้ง ชื่อเรื่อง     
การส ารวจแหล่งความรู้ การวางโครงเรื่อง การคัดเลือกเอกสาร การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การบันทึก 
ข้อมูล การปรับปรุงโครงเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา การตรวจทาน และการเข้าเล่มรายงาน 

 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการท ารายงาน  การเลือกหัวข้อเรื่องและ    
การต้ังชื่อเรื่อง การส ารวจแหล่งความรู้ การวางโครงเรื่อง การคัดเลือกเอกสาร การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด 
การบันทกึข้อมูล การปรับปรุงโครงเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา การตรวจทาน และการเข้าเล่มรายงาน   ส่วน
ที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 3  ส่วน คือ ปก ค าน า สารบัญ ฉายภาพ
ตัวอย่างปกและบรรยายการเขียนปกรายงาน ฉายภาพค าน าและบรรยายหลักการเขียนค าน า นอกจาก     
ที่กล่าวมาแล้วในส่วนประกอบตอนต้นยังมีส่วนที่เพ่ิมเติม ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับผู้ท ารายงาน 
ประกอบด้วย หน้ากิตติกรรมประกาศเรียงลาดับต่อจากค าน า หน้าสารบัญภาพประกอบ หน้าสารบัญตาราง 
แล้วให้ไปนักศึกษาท ารายงานคนละ 1 เล่ม และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  สามารถท ารายงานได ้สามารถเลือกหัวข้อเรื่องและการตั้งชื่อเรื่อง การส ารวจแหล่ง 
ความรู้ การวางโครงเรื่อง การคัดเลือกเอกสาร การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การบันทึกข้อมูล       
การปรับปรุงโครงเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา การตรวจทาน และการเข้าเล่มรายงานได ้
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบ  วิธีการเขียนรายงาน วิธีการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
     ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางส่วนไม่ใส่ใจในรายละเอียด จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
     การแก้ไข โดยสร้างกิจกรรมให้ท าเป็นรายบุคคลเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



   

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

 /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา   

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่
จะไม่ทันเวลา     

                

                                                                   ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  13  คน  ขาดเรียน  7  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ 7  การท ารายงาน การเลือกหัวข้อเรื่องและการตั้ง ชื่อเรื่อง     

การส ารวจแหล่งความรู้ การวางโครงเรื่อง การคัดเลือกเอกสาร การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การบันทึก 
ข้อมูล การปรับปรุงโครงเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา การตรวจทาน และการเข้าเล่มรายงาน 

 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการท ารายงาน  การเลือกหัวข้อเรื่องและ    
การต้ังชื่อเรื่อง การส ารวจแหล่งความรู้ การวางโครงเรื่อง การคัดเลือกเอกสาร การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด 
การบันทกึข้อมูล การปรับปรุงโครงเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา การตรวจทาน และการเข้าเล่มรายงาน   ส่วน
ที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 3  ส่วน คือ ปก ค าน า สารบัญ ฉายภาพ
ตัวอย่างปกและบรรยายการเขียนปกรายงาน ฉายภาพค าน าและบรรยายหลักการเขียนค าน า นอกจาก     
ที่กล่าวมาแล้วในส่วนประกอบตอนต้นยังมีส่วนที่เพ่ิมเติม ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับผู้ท ารายงาน 
ประกอบด้วย หน้ากิตติกรรมประกาศเรียงลาดับต่อจากค าน า หน้าสารบัญภาพประกอบ หน้าสารบัญตาราง 
แล้วให้ไปนักศึกษาท ารายงานคนละ 1 เล่ม และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  สามารถท ารายงานได ้สามารถเลือกหัวข้อเรื่องและการตั้งชื่อเรื่อง การส ารวจแหล่ง 
ความรู้ การวางโครงเรื่อง การคัดเลือกเอกสาร การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การบันทึกข้อมูล       
การปรับปรุงโครงเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา การตรวจทาน และการเข้าเล่มรายงานได ้
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบ  วิธีการเขียนรายงาน วิธีการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
     ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางส่วนไม่ใส่ใจในรายละเอียด จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
     การแก้ไข โดยสร้างกิจกรรมให้ท าเป็นรายบุคคลเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



   

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

 /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา   

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่
จะไม่ทันเวลา     

                

                                                                   ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 8 การอ้างอิงข้อมูล ความหมายของเชิงอรรถ การอ้างอิงข้อมูล 

และท าเชิงอรรถอ้างอิง วิธีเขียนเชิงอรรถท้ายหน้าและการให้หมายเลข การลงเชิงอรรถที่อ้างถึงครั้งแรก 
การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา หลักเกณฑ์ในการเขียนอ้างอิงระบบนาม – ปี วิธีการเขียนอ้างอิงแบบ
แทรกปนในเนื้อหา การอ้างอิงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบแทรกปนในเนื้อหา และการเขียนบรรณานุกรม 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายเรื่องการอ้างอิงข้อมูล ความหมายและประโยชน์ของ 
เชิงอรรถ การอ้างอิงข้อมูลและการท าเชิงอรรถอ้างอิง เชิงอรรถเสริมความ เชิงอรรถโยง การเขียนเชิงอรรถ
ท้ายหน้าและการให้หมายเลขเชิงอรรถการอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบนาม – ปี หลักเกณฑ์ใน
การเขียนอ้างอิงระบบนาม – ปี วิธีการลงบรรณานุกรม รายการผู้แต่ง รายการชื่อหนังสือ รายการครั้งที่
พิมพ์ รายการสถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์และปีที่พิมพ์ เอกสารประเภทต่าง ๆ มอบหมาย จากนั้นให้นักศึกษา
เขียนการอ้างอิงระบบนาม – ปี ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของเชิงอรรถ การอ้างอิงข้อมูลและท าเชิงอรรถอ้างอิงได ้บอกวิธีเขียน 
เชิงอรรถท้ายหน้าและการให้หมายเลขได้ บอกวิธีการลงเชิงอรรถที่อ้างถึงครั้งแรก การอ้างอิงแบบ
แทรกปนในเนื้อหาได้ บอกหลักเกณฑ์ในการเขียนอ้างอิงระบบนาม – ปีได้ สามารถเขียนอ้างอิงแบบ
แทรกปนในเนื้อหา การอ้างอิงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบแทรกปนในเนื้อหา และการเขียน
บรรณานุกรมได้ 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้ ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึกแสดงความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออกในทางที ่
     ถูกต้อง  ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น การแก้ไข   
     ครูแนะน านักศึกษาท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
     และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่จะ
ไม่ทันเวลา   

                                                                                                                                                                           

                                                                       ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 3/1   ช่างกล                  20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 ปวช. 3/2   ช่างกล                  18  คน   เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  1  คน 

               ปวช. 3/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์     30  คน   เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                                 ปวช. 3     การจัดการส านักงาน  26  คน   เข้าเรียน  25  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 8 การอ้างอิงข้อมูล ความหมายของเชิงอรรถ การอ้างอิงข้อมูล 
และท าเชิงอรรถอ้างอิง วิธีเขียนเชิงอรรถท้ายหน้าและการให้หมายเลข การลงเชิงอรรถที่อ้างถึงครั้งแรก 
การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา หลักเกณฑ์ในการเขียนอ้างอิงระบบนาม – ปี วิธีการเขียนอ้างอิงแบบ
แทรกปนในเนื้อหา การอ้างอิงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบแทรกปนในเนื้อหา และการเขียนบรรณานุกรม 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายเรื่องการอ้างอิงข้อมูล ความหมายและประโยชน์ของ 
เชิงอรรถ การอ้างอิงข้อมูลและการท าเชิงอรรถอ้างอิง เชิงอรรถเสริมความ เชิงอรรถโยง การเขียนเชิงอรรถ
ท้ายหน้าและการให้หมายเลขเชิงอรรถการอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบนาม – ปี หลักเกณฑ์ใน
การเขียนอ้างอิงระบบนาม – ปี วิธีการลงบรรณานุกรม รายการผู้แต่ง รายการชื่อหนังสือ รายการครั้งที่
พิมพ์ รายการสถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์และปีที่พิมพ์ เอกสารประเภทต่าง ๆ มอบหมาย จากนั้นให้นักศึกษา
เขียนการอ้างอิงระบบนาม – ปี ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของเชิงอรรถ การอ้างอิงข้อมูลและท าเชิงอรรถอ้างอิงได ้บอกวิธีเขียน 
เชิงอรรถท้ายหน้าและการให้หมายเลขได้ บอกวิธีการลงเชิงอรรถที่อ้างถึงครั้งแรก การอ้างอิงแบบ
แทรกปนในเนื้อหาได้ บอกหลักเกณฑ์ในการเขียนอ้างอิงระบบนาม – ปีได้ สามารถเขียนอ้างอิงแบบ
แทรกปนในเนื้อหา การอ้างอิงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตแบบแทรกปนในเนื้อหา และการเขียน
บรรณานุกรมได้ 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้ ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึกแสดงความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออกในทางที ่
     ถูกต้อง  ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น การแก้ไข   
     ครูแนะน านักศึกษาท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
     และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 
 
 
 



   

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่จะ
ไม่ทันเวลา   

                                                                                                                                                                           

                                                                       ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และ  

การวัดผล วิชานี้ 
/     

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. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21 เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     



   

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้  /    
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
3.1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

    
/ 

    

3.2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
3.4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
3.5  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 168 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.8 

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) 


