
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 

วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา  10003103 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 

อาจารยผ์ู้สอน นางสาวสุทธิรักษ์  ไพโรจน์ 
สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 

 
 

วันอังคาร เวลา 08.00 – 11.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  27  คน    
           ปวช. 2 การตลาด          จ านวน 6    คน 
วันพุธ    เวลา 08.00 – 11.00 น. นกัศึกษาระดับช้ัน  ปวช. 2 การบัญชี          จ านวน 27   คน   
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 -11.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 2 การจัดการฯ        จ านวน 12   คน   
             ปวช. 1 การโรงแรม         จ านวน    8   คน     

 
 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.1 ควำมหมำยของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.2 ลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.3 กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.4 โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับค ำอธิบำยรำยวิชำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผลกำร
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องกำรให้เกิดข้ึน และข้อตกลงในกำรเรียน 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน และให้หนังสือเรียน 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1.1 – 1.4 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 1.1 ขณะนักเรียนท ำกิจกรรมอำจำรย์จะสังเกตกำรท ำงำนกลุ่ม 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. บอกควำมหมำยของลักษณะทำงพันธุกรรมได้ 
   2. บอกควำมหมำยของกำรแปรผันลักษณะทำงพันธุกรรมได้ 
   3. อธิบำยลักษณะและกระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมได้ 
   4. อธิบำยลักษณะของโครโมโซมและสำรพันธุกรรมได้ 

 5. บอกสำเหตุและกำรเกิดมิวเทชันได้ 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  



 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.1 ควำมหมำยของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.2 ลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.3 กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.4 โครโมโซมและสำรพันธุกรรม  
  1.5 กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม  
  1.6 กำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 1 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 1.5-1.6 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมตำมกิจกรรมที่ 1.2-1.3 ขณะนักศึกษำท ำกิจกรรมอำจำรย์จะสังเกตกำรท ำงำน
กลุ่ม 
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักเรียน  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. บอกควำมหมำยของลักษณะทำงพันธุกรรมได้ 
   2. บอกควำมหมำยของกำรแปรผันลักษณะทำงพันธุกรรมได้ 
   3. อธิบำยลักษณะและกระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมได้ 



   4. อธิบำยลักษณะของโครโมโซมและสำรพันธุกรรมได้ 
 5. บอกสำเหตุและกำรเกิดมิวเทชันได้ 

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  25 คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -   คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  26   คน  ขำดเรียน  1  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  2.1 ควำมหมำยของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  2.2 กำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
  2.3 ก ำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
  2.4 อำณำจักรของสิ่งมีชีวิต 
  2.5 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศไทย 
  2.6 สำเหตุกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  2.7 กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับค ำอธิบำยรำยวิชำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผลกำร
เรียน คุณลักษณะนิสัยที่ต้องกำรให้เกิดข้ึน และข้อตกลงในกำรเรียน 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2  
 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 2.1 – 2.4 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 2.1-2.3  
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ 
   2. อธิบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้ 
   3. อธิบำยกำรก ำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้ 
   4. อธิบำยลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอำณำจักรต่ำงๆ ได้ 



   5. อธิบำยสำเหตุและกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ 
   6. บอกวิธีกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ 
   7. อธิบำยหลักเกณฑ์กำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้ 
      8. บอกวิธีกำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้ 
      9. บอกลักษณะของโพรทิสต์ได้ 
      10. อธิบำยส่วนประกอบของมอสส์และลิเวอร์เวิร์ตได้ 
      11. อธิบำยลักษณะของเฟิร์นได้  
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  1. ควำมหมำยของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
  2. กำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต 
  3. ก ำเนิดของสิ่งมีชีวิต 
  4. อำณำจักรของสิ่งมีชีวิต 
  5. ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศไทย 
  6. สำเหตุกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 7. กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 3 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจดักลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 5-7 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมตำมกิจกรรมที่ 4-7  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ 
   2. อธิบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้ 
   3. อธิบำยกำรก ำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้ 



   4. อธิบำยลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอำณำจักรต่ำงๆ ได ้
   5. อธิบำยสำเหตุและกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ 
   6. บอกวิธีกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได้ 
   7. อธิบำยหลักเกณฑ์กำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้ 
      8. บอกวิธีกำรจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้ 
      9. บอกลักษณะของโพรทิสต์ได้ 
      10. อธิบำยส่วนประกอบของมอสส์และลิเวอร์เวิร์ตได้ 
      11. อธิบำยลักษณะของเฟิร์นได้  
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ เทคโนโลยีชีวภำพ 
  1. ควำมหมำยของเทคโนโลยีชีวภำพ 
  2. ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภำพ 
  3. พันธุวิศวกรรม 
  4. กำรผสมเทียม  
  5. กำรถ่ำยฝำกตัวอ่อน 
  6. กำรโคลนนิ่ง 
  7. ผลของเทคโนโลยีชีวภำพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. ข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 3.1  
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยของเทคโนโลยีชีวภำพได้ 
   2. อธิบำยกำรน ำเทคโนโลยีชีวภำพไปใช้ในด้ำนต่ำง ๆ ได้ 
   3. อธิบำยควำมหมำยของพันธุวิศวกรรมและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
   4. อธิบำยวิธีกำรผสมเทียมได้ 
   5. อธิบำยประโยชน์และวิธีกำรถ่ำยฝำกตัวอ่อนได้ 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม ถึงวันที่ 14 ธันวคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ เทคโนโลยีชีวภำพ 
 1. ควำมหมำยของเทคโนโลยีชีวภำพ 
 2. ประโยชน์ของเทคโนโลยีชวีภำพ 
 3. พันธุวิศวกรรม 
 4. กำรผสมเทียม  
 5. กำรถ่ำยฝำกตัวอ่อน 
 6. กำรโคลนนิ่ง 
 7. ผลของเทคโนโลยีชีวภำพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 4 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 3.2 
 4. นักศึกษำน ำเสนอกิจกรรมที่ 3.1 และแบบฝึกหัด  
 5เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักเรียน  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยของเทคโนโลยีชีวภำพได้ 
   2. อธิบำยกำรน ำเทคโนโลยีชีวภำพไปใช้ในด้ำนต่ำง ๆ ได้ 
   3. อธิบำยควำมหมำยของพันธุวิศวกรรมและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 



   4. อธิบำยวิธีกำรผสมเทียมได้ 
   5. อธิบำยประโยชน์และวิธีกำรถ่ำยฝำกตัวอ่อนได้ 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ จุลินทรีย์ในอำหำร 
  1. ควำมหมำยของจุลินทรีย์ในอำหำร 
  2. ประเภทของจุลินทรีย์ในอำหำร 
  3. ลักษณะทั่วไปและโครงสร้ำงของจุลินทรีย์ 
  4. ควำมส ำคัญของจุลินทรีย์ในอำหำร 
  5. แหล่งที่มำของจุลินทรีย์ซึ่งปนเปื้อนในอำหำร 
  6. แหล่งที่อยู่อำศัยของจุลินทรีย์ตำมธรรมชำติทำงชีวภำพ 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4  
 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 4.1-4.3 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 4.1-4.3  
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. บอกควำมหมำยของจุลินทรีย์ในอำหำรได้ 
   2. บอกประเภทของจุลินทรีย์ในอำหำรได้ 
   3. อธิบำยลักษณะทั่วไปและโครงสร้ำงของจุลินทรีย์ได้ 
   4. อธิบำยควำมส ำคัญของจุลินทรีย์ในอำหำรได้ 
   5. บอกแหล่งที่มำของจุลินทรีย์ซึ่งปนเปื้อนในอำหำรได้ 
   6. บอกแหล่งที่อยู่อำศัยของจุลินทรีย์ตำมธรรมชำติทำงชีวภำพได้ 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ จุลินทรีย์ในอำหำร 
 1. ควำมหมำยของจุลินทรีย์ในอำหำร 
 2. ประเภทของจุลินทรีย์ในอำหำร 
 3. ลักษณะทั่วไปและโครงสร้ำงของจุลินทรีย์ 
 4. ควำมส ำคัญของจุลินทรีย์ในอำหำร 
 5. แหล่งที่มำของจุลินทรีย์ซึ่งปนเปื้อนในอำหำร 
 6. แหล่งที่อยู่อำศัยของจุลินทรีย์ตำมธรรมชำติทำงชีวภำพ 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 7 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 3-6 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 4.3  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. บอกควำมหมำยของจุลินทรีย์ในอำหำรได้ 
   2. บอกประเภทของจุลินทรีย์ในอำหำรได้ 
   3. อธิบำยลักษณะทั่วไปและโครงสร้ำงของจุลินทรีย์ได้ 
   4. อธิบำยควำมส ำคัญของจุลินทรีย์ในอำหำรได้ 



   5. บอกแหล่งที่มำของจุลินทรีย์ซึ่งปนเปื้อนในอำหำรได้ 
   6. บอกแหล่งที่อยู่อำศัยของจุลินทรีย์ตำมธรรมชำติทำงชีวภำพได้ 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปิโตรเลียม 
  1. ควำมหมำยของปิโตรเลียม 
  2. กำรก ำเนิดปิโตรเลียม 
  3. ผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม 
  4. แก๊สธรรมชำติ 
  5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปิโตรเลียม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 5.1  
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยของปิโตรเลียมและกำรเกิดปิโตรเลียมได้ 
   2. อธิบำยขั้นตอนกำรกลั่นน้ ำมันดิบได้ 
   3. ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ 
   4. อธิบำยกำรเกิดแก๊สธรรมชำติและประโยชน์ของแก๊สธรรมชำติได้ 
   5. ยกตัวอย่ำงเชื้อเพลิงที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  



 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 11 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปิโตรเลียม 
 1. ควำมหมำยของปิโตรเลียม 
 2. กำรก ำเนิดปิโตรเลียม 
 3. ผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นน้ ำมันปิโตรเลียม 
 4. แก๊สธรรมชำติ 
 5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปิโตรเลียม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 8 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 3-4 
 4. นักศึกษำกิจกรรมที่ 5.2  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักเรียน  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยของปิโตรเลียมและกำรเกิดปิโตรเลียมได้ 
   2. อธิบำยขั้นตอนกำรกลั่นน้ ำมันดิบได้ 
   3. ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ 
   4. อธิบำยกำรเกิดแก๊สธรรมชำติและประโยชน์ของแก๊สธรรมชำติได้ 
   5. ยกตัวอย่ำงเชื้อเพลิงที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ผลิตภัณฑ์ยำงและพอลิเมอร์ 
  1. ควำมหมำยของพอลิเมอร์ 
  2. ประเภทของพอลิเมอร์ 
  3. ปฏิกิริยำกำรเกิดพอลิเมอร์ 
  4. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ 
  5. ผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์ 
  6. ผลิตภัณฑ์จำกยำง 
  7. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเครำะห์ 
  8. กำรก ำจัดพลำสติก 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-4 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 6.1-6.2  
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
   2. จ ำแนกประเภทของพอลิเมอร์ได้ 
   3. อธิบำยปฏิกิริยำกำรเกิดพอลิเมอร์ได้ 



   4. อธิบำยลักษณะโครงสร้ำงและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
   5. ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำงและพอลิเมอร์ได้ 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ผลิตภัณฑ์ยำงและพอลิเมอร์ 
 1. ควำมหมำยของพอลิเมอร์ 
 2. ประเภทของพอลิเมอร์ 
 3. ปฏิกิริยำกำรเกิดพอลิเมอร์ 
 4. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของพอลิเมอร์ 
 5. ผลิตภัณฑ์จำกพอลิเมอร์ 
 6. ผลิตภัณฑ์จำกยำง 
 7. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเครำะห์ 
 8. กำรก ำจัดพลำสติก 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 11 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 6.5-6.8 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 6.3-6.4 
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
   2. จ ำแนกประเภทของพอลิเมอร์ได้ 



   3. อธิบำยปฏิกิริยำกำรเกิดพอลิเมอร์ได้ 
   4. อธิบำยลักษณะโครงสร้ำงและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ 
   5. ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำงและพอลิเมอร์ได้ 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ สำรชีวโมเลกุลในอำหำร 
  1. ควำมหมำยของสำรชีวโมเลกุล 
  2. โปรตีน 
  3. คำร์โบไฮเดรต 
  4. ลิพิด 
  5. กรดนิวคลีอิก 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 7  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 7.1-7.3  
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยของสำรชีวโมเลกุลได้ 
   2. อธิบำยประโยชน์และควำมส ำคัญของสำรอำหำรประเภทต่ำง ๆ ได้ 
   3. บอกองค์ประกอบและโครงสร้ำงของโปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมันได้ 
   4. บอกวิธีกำรทดสอบโปรตีนและคำร์โบไฮเดรตได้ 
   5. บอกหน้ำที่และควำมส ำคัญของกรดนิวคลีอิกได้ 
   6. อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรท ำงำนของเอนไซม์ได้ 
 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ สำรชีวโมเลกุลในอำหำร 
 1. ควำมหมำยของสำรชีวโมเลกุล 
 2. โปรตีน 
 3. คำร์โบไฮเดรต 
 4. ลิพิด 
 5. กรดนิวคลีอิก 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 13 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 7.3 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 7.4  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยของสำรชีวโมเลกุลได้ 
   2. อธิบำยประโยชน์และควำมส ำคัญของสำรอำหำรประเภทต่ำง ๆ ได้ 
   3. บอกองค์ประกอบและโครงสร้ำงของโปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมันได้ 
   4. บอกวิธีกำรทดสอบโปรตีนและคำร์โบไฮเดรตได้ 
   5. บอกหน้ำที่และควำมส ำคัญของกรดนิวคลีอิกได้ 
   6. อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรท ำงำนของเอนไซม์ได้ 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  27 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน   เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน  12   คน   เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.1 ควำมหมำยของกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.2 ลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.3 กระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม 
  1.4 โครโมโซมและสำรพันธุกรรม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 14 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 7.4-7.5 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 7.5-7.6  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 6. นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7 
3. พฤตกิรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยของสำรชีวโมเลกุลได้ 
   2. อธิบำยประโยชน์และควำมส ำคัญของสำรอำหำรประเภทต่ำง ๆ ได้ 
   3. บอกองค์ประกอบและโครงสร้ำงของโปรตีน คำร์โบไฮเดรต และไขมันได ้
   4. บอกวิธีกำรทดสอบโปรตีนและคำร์โบไฮเดรตได้ 
   5. บอกหน้ำที่และควำมส ำคัญของกรดนิวคลีอิกได้ 
   6. อธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรท ำงำนของเอนไซม์ได้ 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  25 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน    เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน   12  คน    เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  1. ควำมหมำยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  2. กำรเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  3. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  4. ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
  5. ประโยชน์ของกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 15 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระ 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 8.1 
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 8 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยและคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
   2. อธิบำยกำรเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
   3.  อธิบำยเกี่ยวกับสเปกตรัมของกำรเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
   4.  บอกคลื่นที่ใช้ในระบบสื่อสำรโทรคมนำคมได้ 
   5. บอกประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน    เข้ำเรียน  25 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวช. 2 กำรตลำด        6   คน    เข้ำเรียน   6  คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรบัญชี        27  คน    เข้ำเรียน  27   คน  ขำดเรียน -  คน 
   ปวช. 2 กำรจัดกำรส ำนักงำน   12  คน    เข้ำเรียน  10   คน   ขำดเรียน  2 คน 
   ปวช. 1 กำรโรงแรม               8   คน    เข้ำเรียน   7  คน   ขำดเรียน 1 คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  1. ควำมหมำยของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  2. กำรเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  3. สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
  4. ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
  5. ประโยชน์ของกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 15 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระ 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 8.1 
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 8 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. อธิบำยควำมหมำยและคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
   2. อธิบำยกำรเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
   3.  อธิบำยเกี่ยวกับสเปกตรัมของกำรเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 
   4.  บอกคลื่นที่ใช้ในระบบสื่อสำรโทรคมนำคมได้ 
   5. บอกประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำได้ 



4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวสุทธิรักษ์ ไพโรจน์)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร  
  พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ   
  เครื่องหมำย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้  
   5 = มำกที่สุด 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
 

5 
มา

กท
ี่สุด

  
4 

มา
ก 

 

3 
ปา

นก
ลา

ง  

2 
น้อ

ย 
 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

  

ส่วนที่ 1 ประเมินตนเอง 
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน    
และกำรวัดผล วิชำนี้ 

 

/  
 

    

2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /      

3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งเนื้อหำและวิธีกำร /      

4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /      

5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /      

6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /     

7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /      

8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /      

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน  /     

10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /      

ส่วนที่ 2 ประเมินผลการสอน 
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน 

/      

12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /      

13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได้ /      

14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดริเริ่ม  /     

15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจ้ง /      

16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพ่ิมเติม /      

17. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /      

18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือชี้แจงได้กระจ่ำง /      

19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /      

20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน  /     

21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /     



22. ปริมำณงำนที่ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม /      

23. ผู้เรียนมีโอกำสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบกำรท ำงำน /      

24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /      

25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /      

26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน /      

27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /      

28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง /      

29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /      

30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /      

ตอนที่ 3 การบูรณาการ 
31. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 /     

32. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   /     

33. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /     

34. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /     

35. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /     

รวมคะแนน 168 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.8 

 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดับ  
        ดีมำก   (4.50 – 5.00)  
  ดี    (3.50 – 4.49)  
  ปำนกลำง   (2.50 – 3.49)  
  ควรปรับปรุง   (1.50 – 2.49)  
  ควรปรับปรุงอีกมำก  (1.00 – 1.49)  
 


