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บนัทึกหลงัการสอน 

แผนจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 สถานศึกษา 3 D 
 
 

วชิา เครือ่งกลไฟฟ้ากระแสตรง รหสัวชิา 10314306 
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี  พุทธศกัราช 2559 

ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 
 
 

อาจารยผ์ูส้อน นายสมชาต ิ โสนะแสง 

สาขาวชิาชา่งอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 
 

สาขาชา่งอเิลก็ทรอนิกส ์ ชัน้ ปวช 3 จ านวนเตม็ 27 คน   

หอ้ง 4404    ชัน้ 4  ตกึสาขาอเิลก็ทรอนิกส ์
เวลาเรยีน  วนัจนัทร ์ เวลา 13.00 –15.00 น. 
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คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม   มหาวิทยาลยันครพนม 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่....1 ..............    วนัที.่.......... 6 พฤศจกิายน 2560 ............  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น  
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็).....27......... คน   เขา้เรยีน.........24....... คน   ขาดเรยีน  4 คน  ออก  -  คน…. 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา 
  บอกจดุประสงคร์ายวชิา ค าอธบิายรายวชิา มาตรฐานรายวชิา และแจง้เกณฑก์ารประเมนิวดัผล 
และท าความตกลงเรือ่งการวดัผลและประเมนิผลกบันกัศกึษา โดยใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มในเกณฑก์าร
วดัผลและประเมนิผล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง   3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลอง
ตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 บอกจดุประสงคร์ายวชิา มาตรฐาน รายวชิา และค าอธบิายรายวชิา ตามหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชพีได ้ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรว่มกบัผูอ้ื่นได้ บอกแนวทางวดัผลและการ
ประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด้ 

4.2 การน าเขา้สู่บทเรยีนและเนื้อหาสาระการเรยีนรู้ 
4.3 นกัศกึษาถามขอ้สงสยั และอาจารยผ์ูส้อนตอบขอ้สงสยั 

  4.4 มอบหมายงาน 
4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
      4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
      4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 

                                          อาจารยผ์ูส้อน 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่........ 2 .........    วนัที.่.......... 15  พฤศจกิายน 2560 ........  เวลา…. 13.00 น. – 15.00 น  
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)......27........ คน   เขา้เรยีน...... 22 ...... คน   ขาดเรยีน  5 คน   ออก -  คน 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   แม่เหลก็และวงจรแม่เหลก็  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธบิายแมเ่หลก็และวงจรแมเ่หลก็ 

 4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานทีม่อบหมาย 
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           ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่......... 3 ............    วนัที.่....22   พฤศจกิายน 2560 .....  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)......27...... คน   เขา้เรยีน....... 26........ คน   ขาดเรยีน 1 คน    ออก  -  คน…. 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   แม่เหลก็และวงจรแม่เหลก็ (ต่อ) 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
      4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
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     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 

                                          อาจารยผ์ูส้อน 

 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่......... 4 ..........   วนัที.่.. 29  พฤศจกิายน 2560 ........  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น . 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)....... 27 ..... คน   เขา้เรยีน....... 26..... คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก  -  คน… 
 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  แม่เหลก็และวงจรแม่เหลก็ (ต่อ) 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ ถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธบิายการท างานของทรานซสีเตอร ์  

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
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     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานทีม่อบหมาย 
           ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                                อาจารยผ์ูส้อน 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่......... 5 ...........    วนัที.่.......6  ธนัวาคม 2560 ......  เวลา  13.00 น. – 15.00 น  
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)......... 27... คน   เขา้เรยีน....27...... คน   ขาดเรยีน  4  คน   ออก  -  คน 
 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
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     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานทีม่อบหมาย 
           ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 
 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 
ครัง้ที.่.......... 6 .......   วนัที.่...... 13  ธนัวาคม 2560 ...........  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น  
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)........27...... คน   เขา้เรยีน.....26..... คน   ขาดเรยีน  ..1..  คน    ออก  -  คน 
 
1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ)  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธบิายการท างานของเครือ่งกลไฟฟ้ากระแสตรง 
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4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานทีม่อบหมาย 
           ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย  
(Decency) 

 /    

5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาต ิ  โสนะแสง) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 
 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่........ 7 ...........    วนัที ่  20   ธนัวาคม 2560 .............  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)...... 27....... คน   เขา้เรยีน.....25.... คน   ขาดเรยีน  2  คน    ออก  -  คน 
 
1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ) 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
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   4.  สมรรถนะท่ีได้   

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานทีม่อบหมาย 
           ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 
 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่.......... 8 ........    วนัที ่  27   ธนัวาคม 2560 .............  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา (เตม็)... 27.... คน   เขา้เรยีน.........26 ........ คน   ขาดเรยีน  1 คน    ออก  -  คน..…. 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 
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     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  สามารถอธบิายการท างานเครือ่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานทีม่อบหมาย
ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 
 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่............. 9 ............    วนัที ่   3    มกราคม 2561 .........  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)........ 27.......... คน   เขา้เรยีน......26.... คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก  -  น…. 
 
1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เครือ่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ)  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2  นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ    เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                               อาจารยผ์ูส้อน 
 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่........... 10 ...............    วนัที.่.......... 10  มกราคม 2561 .........  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น  
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็).... 27..... คน   เขา้เรยีน.......26.... คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก  -  คน….... 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   สอบกลางภาค   

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2  นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ    เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                               อาจารยผ์ูส้อน 
 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่....... 11 ...........    วนัที.่......... 17   มกราคม 2561 ...........  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)....... 27..... คน   เขา้เรยีน........26...... คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การสญูเสียประสิทธิภาพ  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ 
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้    

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ   เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                             อาจารยผ์ูส้อน 
 
 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่........... 12 ............   วนัที.่.... 24  มกราคม 2561 ........  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)....... 27...... คน   เขา้เรยีน.......26..... คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก   - คน…. 
 
1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้    สามารถการท างานของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ    เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                             อาจารยผ์ูส้อน 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่........... 13 .........    วนัที ่ 31   มกราคม 2561 .............  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)......27....... คน   เขา้เรยีน......27..... คน   ขาดเรยีน   1 คน    ออก  -  คน…. 
 
1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ)  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้     

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2  นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ  เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 

                                         อาจารยผ์ูส้อน 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่..... 14 .........    วนัที.่..7  กุมภาพนัธ ์  2561............  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)....27...... คน   เขา้เรยีน......26...... คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก  -  คน…. 
 
1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ)  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ 
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้    

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2 นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ    เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 

                                        อาจารยผ์ูส้อน 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่......... 15 .......    วนัที ่  14   กุมภาพนัธ ์2561 ..........  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็).......27....... คน   เขา้เรยีน......26...... คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การควบคมุมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 

3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้  อธบิายการควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2  นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ    เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่..........16 ......  วนัที ่  21   กุมภาพนัธ ์2561 ......... เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็).....27....... คน   เขา้เรยีน.....26........ คน   ขาดเรยีน  1  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ    การควบคมุมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ) 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 



18 

 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   บอกความส าคญัของ พรบ. คอมพวิเตอร ์ได ้    

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2  นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ    เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 

 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่.......... 17 ...........    วนัที.่...... 28  กุมภาพนัธ ์2561 ......  เวลา…... 13.00 น. – 15.00 น ..…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็).....27...... คน   เขา้เรยีน.........21....... คน   ขาดเรยีน  3 คน   ออก  - คน…. 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  การควบคมุมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง (ต่อ) 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ 
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3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   การใชง้านสื่อออนไลทไ์ด ้   

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2  นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ    เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 

                                         อาจารยผ์ูส้อน 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

ครัง้ที.่............... 18 ...............    วนัที.่....................................................  
เวลา….........................................…. 
จ านวนนกัศกึษา  (เตม็)........................ คน   เขา้เรยีน..................... คน   ขาดเรยีน  -  คน    ออก  -  
คน…... 

1.  หวัข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :   
 

สอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2560 
วนัท่ี  5 – 9 มีนาคม 2561 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
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 1. การน าเขา้สู่บทเรยีน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูส้อดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอด
เนื้อหา     สาระใชว้ธิกีารสอนโดยการบรรยาย อาศยัการเรยีบเรยีงเนื้อหา และการใชเ้ทคนิคในการ 
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหท้ าแบบฝึกหดัและท าการทดลองตามเอกสารประกอบ  
 3. ท าแบบประเมนิตนเองหลงัเรยีน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเรื่อง  ศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดบัขัน้ 

     3.  คณุธรรม/จริยธรรม   ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   
4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรบัปรงุแผนการจดัการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูไ้ดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 
     4.2  นกัศกึษาสามารถเขา้ใจ  เรยีนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏบิตัติามงานที่
มอบหมายดว้ยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุง่เน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง /     
3.  ส่งเสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย  
(Decency) 

 /    

5.  ส่งเสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ดิตามและสอบถามนกัศกึษาทีข่าดเรยีนถงึสาเหตุ และใหค้ าปรกึษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นายสมชาต ิ โสนะแสง) 
                                                             อาจารยผ์ูส้อน 
 
 
 
 
 
 



21 

 

แบบประเมินตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครผููส้อน 
คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ค าช้ีแจง  แบบประเมนินี้ มจีุดประสงค์เพื่อประเมนิพฤตกิรรมการสอนของผู้สอน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลใน
การพฒันาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้กดิผลสมัฤทธิย์ ิง่ขึน้ โดยขอให้ท่านประเมนิตนเอง
โดยท าเครือ่งหมาย ✓ ลงในช่องทีต่รงกบัสิง่ทีท่่านปฏบิตัเิม่ือส้ินสดุภาคเรียน ดงันี้ 

  5  =  มากทีสุ่ด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยทีสุ่ด
หรอืไมเ่ลย 

 
 

ส่ิงท่ีท่านปฏิบติั 
 

 5  
มา

กที่
สุด

 
      4  
มา
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผูส้อนไดช้ีแ้จงวตัถุประสงค ์จดุมุ่งหมายในการเรยีน ลกัษณะวชิา วธิเีรยีน และการวดัผล 

วชิานี้ 
/     

2. ผูส้อนมแีผนการสอนครบถว้น /     
3. เตรยีมการสอนล่วงหน้าทัง้เนื้อหาและวธิกีาร /     
4. คน้ควา้และปรบัปรุงเนื้อหาวชิาใหถู้กตอ้งทนัสมยั /     
5. เขา้สอนสม ่าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใชเ้ทคนิควธิสีอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปรมิาณของเน้ือหาวชิาเหมาะสมกบัเวลาเรยีน /     
8. มอบหมายงานใหผู้เ้รยีนคน้ควา้เพิม่เตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรอืคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มคีวามสนใจและพอใจในการสอนวชิานี้ /     
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุง่หมายของวชิานี้ชดัเจนและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน      
12. เนื้อหาวชิาใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน /     
13. เป็นวชิาทีท่ าความเขา้ใจได ้ /     
14. วชิานี้กระตุน้ใหเ้กดิความคดิรเิริม่  /    
15. ผูส้อนอธบิายหรอืบรรยายไดแ้จม่แจง้ /     
16. กระตุน้ใหผู้เ้รยีนคน้ควา้เพิม่เตมิ /     
17. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม /     
18. ผูส้อนตอบปัญหาหรอืชีแ้จงไดก้ระจ่าง /     
19. ผูส้อนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาทีส่อนกบัการน าไปใช ้ /     
20. มเีอกสารหรอือุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรอือุปกรณ์ทีใ่ชเ้หมาะสมกบัเนื้อหาวชิาเหมาะสม  /    
22. ปรมิาณงานทีก่ าหนดใหผู้เ้รยีนท าหรอืคน้ควา้เพิม่เตมิ  /    
23. ผูเ้รยีนมโีอกาสฝึกตนเองใหม้วีนิยัและรบัผดิชอบการท างาน /     
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27. ผูส้อนตรวจและแจง้ผลงานของผูเ้รยีน /     
25. มกีารประเมนิผลการเรยีนรูร้ะหว่างสอน /     
26. ผูส้อนเอาใจใสต่่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผูส้อนสนใจและชว่ยเหลอืผูเ้รยีน /     
28. บรรยากาศในหอ้งเรยีนเป็นกนัเอง /     
29. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรยีน /     
30. จดัใหม้กีจิกรรมหรอืการฝึกเสรมิการเรยีนรู้ /     
      
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี 

 
/ 

    

32.  บรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  /    
33.  สง่เสรมิประชาธปิไตย  (Democracy)  /    
34.  สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  สง่เสรมิภูมคิุม้กนัยาเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉล่ียท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรปุผลการประเมนิอยูใ่นระดบั    

  ดมีาก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรบัปรงุ           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรบัปรงุอกีมาก   (1.00 – 1.49) 


