
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 

วิชา วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร รหัสวิชา  20003101 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 

อาจารยผ์ู้สอน นางสาวปัทมา วิชัยโย 
ครูช านาญการพิเศษ 

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 
 
 

วันศุกร์ เวลา 14.00-18.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน     14  คน   
 
   
 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   12 คน ขำดเรียน  2  คน 
    
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปริมำณทำงฟิสิกส์ 
  1. ควำมหมำยของฟิสิกส์ 
  2. ธรรมชำติของกำรวัด 
       3. กำรแปลควำมหมำยของข้อมูล 
      4. กำรวัดปริมำณทำงฟิสิกส์ 
      5. กำรเปลี่ยนหน่วย 
      6 เลขนัยส ำคัญ 
 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 – 3 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมกำรทดลองที ่1.1  
 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. บอกวิธีกำรวัดปริมำณทำงฟิสิกส์  
   2. บอกหน่วยของกำรวัด 
   3.  ใช้ค ำอุปสรรคแทนตัวเลข 10 ยกก ำลัง 
   4. เขียนและบอกหลักในกำรนับ กำรบวก กำรลบ เลขนัยส ำคัญ 
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                   อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปริมำณทำงฟิสิกส์ 
 1. ควำมหมำยของฟิสิกส์ 
 2. ธรรมชำติของกำรวัด 
       3. กำรแปลควำมหมำยของข้อมูล 
      4. กำรวัดปริมำณทำงฟิสิกส์ 
      5. กำรเปลี่ยนหน่วย 
      6 เลขนัยส ำคัญ 
 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 1.4-1.6 
 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. บอกควำมส ำคัญของเครื่องมือวัด 
   2. เลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมำะสมกับสิ่งที่ต้องกำรวัด 
   3. เลือกใช้เครื่องมือวัดได้อย่ำงเหมำะสม 
   4. บอกผลกำรวัดและบันทึกผลกำรวัด 
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 

 - 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   13 คน ขำดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ เวกเตอร์ 
  1. ปริมำณเวกเตอร์ 
  2. กำรรวมเวกเตอร์ 
  3. กำรคูณเวกเตอร์  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ให้นักศึกษำทดสอบก่อนเรียน 
 3. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  3.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 2 
  3.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  3.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 4. สอนเนื้อหำสำระ 
 5. นักศึกษำท ำกิจกรรมตำมแบบฝึกหัด  
 6. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 7. 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. บอกควำมหมำย และยกตัวอย่ำงปริมำณทำงฟิสิกส์ 
   2. เขียนปริมำณเวกเตอร์ 
   3. หำผลลัพธ์ของกำรบวกและกำรคูณเวกเตอร์ 
   4. น ำควำมรู้เรื่องเวกเตอร์ไปประยุกต์ในกำรแก้ปัญหำโจทย์ปริมำณทำงฟิสิกส์และกำรเรียน 
       
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                      อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ แรงและชนิดของแรง 
  1. แรงและชนิดของแรง 
  2. แรงเสียดทำน  
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 1 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมตำมกิจกรรมที่ 1  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 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. อธิบำยกำรเกิดแรงชนิดต่ำง ๆ 
   2. ค ำนวณหำค่ำของแรงลัพธ์ 
   3. อธิบำยผลของแรงที่ไปกระท ำต่อวัตถ ุ      
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   12 คน ขำดเรียน  2  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ แรงและชนิดของแรง 
 1. แรงและชนิดของแรง 
 2. แรงเสียดทำน  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3.1  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. ข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 2 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมที่ 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. อธิบำยแรงเสียดทำน 
   2. บอกประโยชน์ของกำรน ำแรงไปใช้ในชีวิต ประจ ำวัน 
   3. ศึกษำผลของแรงที่กระท ำต่อวัตถุ 
   4. เพ่ือศึกษำวิธีกำรวัดของแรงโดยใช้หลักกำรของเครื่องชั่งสปริง 
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 15 ธันวคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ กำรเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
 1. ควำมหมำยของกำรเคลื่อนที่ 
 2. ปริมำณที่เก่ียวข้องกับกำรเคลื่อนที่ 
 3. กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 4. กำรเคลื่อนที่ของวัตถุภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลก  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมกำรทดลองที่ 4  
 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. บอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่ 
   2. ค ำนวณหำควำมเร็ว อัตรำเร็ว ควำมเร่งของวัตถุ 
   3. อธิบำยลักษณะของกำรเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
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 

 - 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 7 ที่ 22 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   13 คน ขำดเรียน  1  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ กำรเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
 1. ควำมหมำยของกำรเคลื่อนที่ 
 2. ปริมำณที่เก่ียวข้องกับกำรเคลื่อนที่ 
 3. กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 4. กำรเคลื่อนที่ของวัตถุภำยใต้แรงโน้มถ่วงของโลก 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 6 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 3-4 
 4. นักศึกษำน ำเสนอกิจกรรมกำรทดลองที่ 4  
 5. ฉลยกิจกรรม 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. ค ำนวณหำควำมสัมพันธ์ของปริมำณต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
   2. ค ำนวณหำควำมสัมพันธ์ของปริมำณต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนที่ภำยใต้แรงโน้มถ่วงของ
โลก 
   3. เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบควำมเร่งของวัตถุที่มีน้ ำหนักหรือมวลแตกต่ำงกันที่ตกอย่ำงเสรีภำยใต้
แรงดึงดูดของโลก 
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ โปรเจคไทล์ 
 1. กำรเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ 
    2. กำรเคลื่อนที่แบบวงกลม 
         3. กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำย 
 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 ำกิจกรรมกำรทดลองที่ 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. อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ 
   2. อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบวงกลม 
   3. อธิบำยกำรเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำย 
    4. เปรียบเทียบลักษณะกำรเคลื่อนที่แบบต่ำง ๆ 
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 

 - 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                  อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน
    
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ โปรเจคไทล์ 
 1. กำรเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ 
    2. กำรเคลื่อนที่แบบวงกลม 
         3. กำรเคลื่อนที่แบบฮำร์โมนิกอย่ำงง่ำย 
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. สอนเนื้อหำสำระข้อ 2-3 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมกำรทดลองที่ 5.2  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 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. ค ำนวณเก่ียวกับลักษณะกำรเคลื่อนที่แบบต่ำง ๆ 
   2. เพื่อศึกษำหำควำมเร็วเริ่มต้นของลูกบอลเมื่อลูกบอลถูกปล่อยในแนวรำบ 
         3. เพื่อศึกษำหำระยะกำรตกไกลสุดของลูกบอลที่ต ำแหน่งมุมใดมุมหนึ่ง 
         4. เพ่ือศึกษำเปรียบเทียบแรงดึงในเส้นเชือก ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นแรงที่ท ำให้วัตถุเคลื่ อนที่ในแนว
วงกลม เมื่อน้ ำหนักหรือมวลของวัตถุที่เคลื่อนที่แตกต่ำงกัน 
 
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 

 - 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 12 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   12 คน ขำดเรียน  2  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ งำน ก ำลัง และพลังงำน 
 1. งำน 
 2. ก ำลัง 
 3. พลังงำน  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมกำรทดลองที่ 6  
 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.  อธิบำยควำมหมำยของงำน ก ำลัง และพลังงำนทำงวิทยำศำสตร์ 
   2.  เปรียบเทียบงำน ก ำลัง และพลังงำน 
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 19 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ งำน ก ำลัง และพลังงำน 
 1. งำน 
 2. ก ำลัง 
 3. พลังงำน   
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 10 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. สอนเนื้อหำสำระข้อ 2-3 
 4. นักศึกษำน ำเสนอกิจกรรมกำรทดลองที่ 6  
 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. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของงำน ก ำลัง และพลังงำน 
   2. เพื่อเรียนรู้ว่ำวัตถุท่ีก ำลังหมุน พยำยำมที่จะรักษำระดับของพลังงำนไว้ให้คงที่ได้อย่ำงไร 
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 

 - 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 26 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   13 คน ขำดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ สมดุลของวัตถุ 
 1. สมดุลของวัตถุ 
 2. โมเมนต์ 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 7  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมกำรทดลองที่ 7  
 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. อธิบำยโมเมนต์ของแรงที่ท ำให้เกิดกำรหมุน 
   2. อธิบำยโมเมนต์ของแรงคู่ควบ 
   3. ค ำนวณหำขนำดของโมเมนต์ 
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   12 คน ขำดเรียน  2  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ สมดุลของวัตถุ 
 1. สมดุลของวัตถุ 
 2. โมเมนต์  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 12 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
  2.3 นักศึกษำจัดกลุ่ม ๆ ละ 5 คน  
 3. สอนเนื้อหำสำระข้อ 2 
 4. นักศึกษำน ำเสนอกิจกรรมกำรทดลองที่ 7  
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยกับนักศึกษำ  
 6. นักศึกษำท ำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7 
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. อธิบำยสมดุลและเสถียรรูปของสมดุล 
   2. บอกข้อแตกต่ำงระหว่ำงจุดศูนย์กลำงมวลและจุดศูนย์ถ่วง  
   3. ค ำนวณโจทย์เกี่ยวกับสมดุลของแรง 
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ คลื่นและสมบัติของคลื่น 
 1. ควำมหมำยและส่วนประกอบของคลื่น 
 2. กำรจ ำแนกคลื่นตำมลักษณะของตัวกลำง 
 3. กำรจ ำแนกคลื่นตำมลักษณะของกำรสั่นของแหล่งก ำเนิดหรือลักษณะกำรเคลื่อนที่ 
 4. กำรจ ำแนกคลื่นตำมลักษณะกำรก ำเนิดคลื่น 
 5. คุณสมบัติของคลื่น  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. นักศึกษำท ำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 8  
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษำเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน  
 4. เข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-3 
 6. นักศึกษำท ำกิจกรรมกำรทดลองที่ 8.1-8.2  
 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.  อธิบำยควำมหมำยของคลื่น 
   2.  จ ำแนกชนิดของคลื่น  
   3.  อธิบำยคุณสมบัติของคลื่น 
   4.  อธิบำยกำรเกิดปรำกฎกำรณ์ของคลื่น 
   5.  อธิบำยองค์ประกอบของคลื่น 
 
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........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ คลื่นและสมบัติของคลื่น 
 1. ควำมหมำยและส่วนประกอบของคลื่น 
 2. กำรจ ำแนกคลื่นตำมลักษณะของตัวกลำง 
 3. กำรจ ำแนกคลื่นตำมลักษณะของกำรสั่นของแหล่งก ำเนิดหรือลักษณะกำรเคลื่อนที่ 
 4. กำรจ ำแนกคลื่นตำมลักษณะกำรก ำเนิดคลื่น 
 5. คุณสมบัติของคลื่น 
 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  
 3สอนเนื้อหำสำระข้อ 4-5 
 4. นักศึกษำท ำกิจกรรมกำรทดลองที่ 8.3-8.4  
 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. เพ่ือศึกษำกำรเกิดคลื่นดลและคลื่นต่อเนื่อง 
      2. เพ่ือศึกษำลักษณะคลื่นตำมขวำง 
      3. เพื่อศึกษำกำรเกิดคลื่นดลและคลื่นต่อเนื่อง 
        4. เพื่อศึกษำลักษณะกำรแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวน เมื่อเคลื่อนที่มำพบกัน 
        5. เพื่อศึกษำกำรเลี้ยวเบนของคลื่นผ่ำนขอบของสิ่งกีดขวำง 
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 

 - 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  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 

 - 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์         14  คน  เข้ำเรียน   14 คน ขำดเรียน  -  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 

 - 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงสำวปัทมำ วิชัยโย)  
                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
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น้อ

ย 
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หร
ือไ
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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)  
 


