
 

 

 

บันทึกหลังสอน 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา   3  D 

 
วิชา...................................................รหัสวิชา................................ 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2546 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546 

ภาคเรียนที่....................ปีการศึกษา.................... 
 
 

ครูผู้สอน................................................................................ 
แผนกวิชา.............................................................................. 

 
 

นักศึกษาแผนกวิชา..................................................... ชั้น.................................. 
จ านวนเต็ม................................... คน  ห้องเรียน................................... 

 
เวลาเรียน   วัน.................................................... เวลา........................................  

วัน.................................................... เวลา........................................ 
วัน.................................................... เวลา........................................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าชี้แจงการบันทึกหลังสอน 

1.  บันทึกหลังสอน 1รายวิชาต่อ 1 เล่ม ใช้บันทึกการสอน 1 รายวิชาต่อ 1 ห้องเรียน  
2.  ให้ผู้สอนท าบันทึกหลังสอนทุกรายวิชาที่สอน ให้ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งมาแล้ว ส าหรับภาคเรียน

ต่อไปให้ท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอนภาคเรียนละ 1 รายวิชา โดยไม่ซ้ ากับภาคเรียนที่ส่งมาแล้ว  
3.  การบันทึก 
 3.1  กรอกรายละเอียดที่ปกหน้า 

3.2  ศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสมรรถนะ
อาชีพ, สถานศึกษา 3D  และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทาง ในการจัดกิจกรรมบูรณาการ
สอดแทรกลงสู่การเรียนการสอน 

3.3  เมื่อสอนเสร็จทุกครั้งให้บันทึกรายละเอียดเป็นล าดับให้ครบ 
 1) หัวข้อเรื่อง /เนื้อหาสาระ  ให้ระบุหัวข้อเรื่อง เนื้อหาสาระโดยสรุปที่สอน                        

ในครั้งนั้น 
 2)  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนของครู 
3)  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ระบุ

พฤติกรรมผู้เรียนที่แสดงออกในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม/จริยธรรม และ
สมรรถนะที่นักศึกษาได้ 

 4)  ผลการใช้และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ระบุผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรับปรุง  

5)  การประเมินผลการสอนของตนเอง  ให้ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองในแต่ละครั้ง  
พร้อมทั้งข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับ เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของผู้เรียน, ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน และการใช้สื่อประกอบการสอน 

6)  วิธีการและผลการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน/มีปัญหา ให้ระบุวิธีการดูแลติดตามแก้ไข
ปัญหานักศึกษาที่ขาดเรียน และท่ีมีปัญหาต่าง ๆ  

4. ทุกสัปดาห์ส่งให้หัวหน้าแผนกวิชาของครูผู้สอน ให้ความเห็นแล้วรวบรวมส่งงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน ฝุายวิชาการ 

5.  เมื่อสิ้นภาคเรียนให้ ครูผู้สอนประเมินตนเองตามแบบ  เพื่อทราบสถานะของตนเอง และส่งให้หัวหน้า
แผนกวิชา, งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และฝุายวิชาการรับทราบ 

6. ให้ใช้บันทึกหลังสอนเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ส าหรับเป็นผลงานทาง วิชาการ
ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว  เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 

 พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นต้นแบบ   ที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง  ต่อการศึกษาและน้อมน าไปปฏิบัติ  สถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาเป็นสถานศึกษา
พอเพียงควรน้อมน าหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. ระเบิดจากข้างใน   เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และ
เจ้าหน้าที่ ที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจากข้างในของ
ตนให้พร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงค่อยออกมาสู่ภายนอก  มิใช่น าจากภายนอกเข้าไปให้โดยที่ข้างในไม่
พร้อมที่จะยอมรับ 

2.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  คือ การมองปัญหามองที่ภาพรวม ( Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาควร
เริ่มจากจุดเล็ก  (Micro)  คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละขั้นไปจนถึงปัญหาของภาพรวม 

3.  ท าตามล าดับขั้น   โดยเริ่มจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดก่อน เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

4.  องค์รวม  คิดอย่างองค์รวม ( Holistic) มองอย่างครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อม   
ต่อกัน 

5.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   คือ การท ากิจกรรมหรือโครงงานใดต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร สื่อ และบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

6.  การมีส่วนร่วม   คือเป็นประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกฝุายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกันปฏิบัติ  ร่วมประเมิน และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 

7.  ประโยชน์ส่วนรวม  คือ การท างานเน้นผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
8.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  หมายถึง การท างานใด ๆ ควรใช้งบประมาณที่เหมาะสม 

ใช้วิธีการที่เรียบง่าย  ต่อความเข้าใจ ท าได้เองและสอดคล้องกับสภาพ ไม่ซับซ้อนแต่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 
9.  ท าให้ง่าย  (Simplicity) หมายถึง การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานที่ยุ่งยากให้

สามารถด าเนินการได้โดยง่ายโดยอาศัยกฎธรรมชาติ 
10.  ขาดทุนคือก าไร ( Our loss is our gain) คือ เน้น “การให”้ และ “การเสียสละ”  มีผลเป็น

ก าไรคือ ความอยู่ดีมีสุข  
11.  ความเพียร   การท างานที่ไม่มีความพร้อมมากนัก ก็ไม่ท้อ มีความอดทน และมุ่งม่ันด าเนินการ

นั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง  
12.  เศรษฐกิจพอเพียง   คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมีผล  มีระบบภูมิคุ้มในตัวที่ดี                 

มีความรู้ และมีคุณธรรม 
13.  ไม่ติดต ารา  คือ ลักษณะการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพสิ่งแวดล้อมอะลุ่มอล่วยกัน  

ไม่ผูกติดกับวิชาการ และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 
14.  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คือ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันได้แบบ

ยั่งยืน 
 
 
 
 
 



15.  ปลูกป่าในใจคน  คือ เน้นการสร้างพ้ืนฐานจิตใจของทุกคนให้มีส านึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรู้ที่เหมาะสม สมดุล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกในการดูแลรักษามากกว่าการท าแล้วทิ้ง
โดยไม่ดูแลรักษาให้ยั่งยืน 

16.  การให้ คือ “ให้เพ่ือให้” เป็นการให้โดยไม่เลือก ให้เพื่อให้จริง ๆ ไม่ได้ให้เพ่ือหวังผลตอบแทน 
17.   รู้ รัก สามัคคี   หมายความถึงมีความรู้ในงานที่ท า มีความรักท่ีจะท า และท าโดยอาศัยความ

ร่วมมือร่วมใจให้งานประสบความส าเร็จ 
18.  ภูมิสังคม  การท างานใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคมและสภาพนิสัยที่แตกต่าง

กันของแต่ละสังคม 
19.  บริการรวมที่จุดเดียว   (One Stop Service) เพื่อประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการที่จะ

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
20.  ใช้อธรรมปราบอธรรม   คือ น ากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นหลักแนวคิดในการท างานธรรมชาติ

แก้ปัญหาดูแลและก าจัดกันเองให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ 
21.  การพึ่งตนเอง   คือ เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับความช่วยจากผู้อื่น และการ

สร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพ่ือสามารถจะด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข 
22.  พออยู่พอกิน  คือ การท างานและใช้ชีวิตแบบทางสายกลางที่เหมาะสมกับตนเอง 
23.  ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  เพ่ือสร้างความรักสามัคคีกัน 
24.  ท างานอย่างมีความสุข  โดยคิดถึงผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ที่มา : “การพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพียง” คณะท างานจัดท าแนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

http://www.rdpb.go.th/rdpb/Front/King.aspx?p=1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
             1.  พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
             2.  มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล            
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ  
             3.  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต   

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้   
             1.  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ  
              2.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และแบ่งปัน  

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น    -    การสร้างพื้นฐานให้พอมี  
- การสร้างพื้นฐานให้พอกิน     -    การสร้างพื้นฐานให้พอใช้  
- การใช้วิธีการที่ประหยัด     -    การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด  
- การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชา    -    การประหยัดแต่ไม่ขี้เหนียว  
- การใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัติ   -    แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กับสภาวะของ

ตนเอง 
- แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กับสภาวะของประชาชน  -    แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กับสภาวะของ

ประเทศ 
- การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง  -    การท าอะไรด้วยความอะลุ่มอล่วย 
- การท าอะไรด้วยเหตุและผล                   -    การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พ่ึงพาตนเอง  
- การรู้จักประมาณตนเอง     -    การท าอะไรด้วยความพอประมาณไม่

สุดโต่ง 
- การไม่ฟุุมเฟือย      -    การไม่หรูหรา  
-   การไม่โลภหรือมีความโลภน้อย    -    การไม่เบียดเบียนคนอื่น   
-   การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นพอมีพอกิน  -    การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจท้องถิ่น
พอมีพอกิน 
- การท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง    -    การประสบความส าเร็จแล้วค่อยขยายเพิ่ม  
- อุ้มชูตัวเองได้       -    ผลผลิตเหลือขายได้  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างรายละเอียดสาระและการปฏิบัติที่ควรสอดแทรกเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการสอน 
 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ 
1.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ 
1.2 พูดจาสุภาพ 
1.3 ช่วยเหลือผู้อื่น 
1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
1.5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
1.7 ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
1.8 ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม 
1.9 ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบ

ความส าเร็จ 
1.10 เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
4.1 ไม่พูดเท็จ 
4.2 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา 
       แอบอ้างเปน็ของตนเอง 
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.4 ไม่ลักขโมย 

9. ความรักสามัคคี 
9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท 
9.2 ร่วมมือในการท างาน 

10. ความกตัญญู 
10.1 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ 
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู – 
อาจารย์ 
10.4 อาสาช่วยเหลืองานพ่อ แม่   
ผู้ปกครอง 

5. ความเชื่อม่ันในตนเอง 
5.1 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง 
      มีเหตุผล 
5.2 กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
5.3 กล้ายอมรับความจริง 
5.4 เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือ 
      ท างานท้าทาย 
5.5 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
11.1 คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ 
11.2 ท าในสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งคน 
อ่ืนไม่เคยท า 
11.3 พัฒนางานอยู่เสมอ 

2. ความมีวินัย 
2.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
และ ข้อตกลง 
2.2 ตรงต่อเวลา 
2.3 รักษาสาธารณสมบัติ
สิ่งแวดล้อม 
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีคร-ูอาจารย์ 
     ผู้สอนก าหนด 
2.5 ปฏิบัติตามระเบียบ 
2.6 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
หรือ สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
2.7 ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี 

6. การประหยัด 
6.1 ใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน  
 เวลา วัสดุ ฯลฯ ทั้งของตนเอง 
 และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
6.2 ใช้ทรัพยากร เช่น น้ า ไฟฟูา 
      ฯลฯ อย่างประหยัด 

12. การพึ่งตนเอง 
12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ 
12.2 สามารถท างานได้ลุล่วง 
ภายใต้ข้อที่ก าหนด 
12.3 หารายได้ระหว่างเรียนโดย
สุจริตและถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม 

7. ความสนใจใฝ่รู้ 
7.1 ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
7.2 ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย 
7.3 แสวงหาประสบการณ์และ 
      ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ 
7.4 มีความกระตือรือร้นในการ 
      ใฝุหาความรู้ใหม่ 

3. ความรับผิดชอบ 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.2 ปฏิบัติงานถูกต้องตามข้ันตอน
ที ่
      ที่เหมาะสม 
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด  

รอบคอบ 
3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
      เสร็จตามก าหนด 
3.6 มีความเพียรพยายามในการ 

13. ความปลอดภัย 
13.1 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ตนเอง 
13.2 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ผูอ่ื้น 
13.3 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ส่วนรวม 

8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการ
พนัน 
8.1 ไม่สูบบุหรี่ 
8.2 ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา 
8.3 ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดอ่ืน ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนัน 
 

14. ความอดทน และอดกลั้น 
14.1 ความอดทนในการเรียนและ

การปฏิบัติงาน 
14.2 มีสติและความสามารถควบคุม
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      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที่
ของตนเอง 
 

อารมณ์ได้ด ี
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน 
        สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
ได้ 

15. อ่ืนๆ (สามารถ เพิ่มได้ตาม
ความ เหมาะสม เช่น สถานศึกษา 
3 D) 

ฯลฯ 
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ตัวอย่างการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และคุณลักษณะ  3 D 

Democracy 
ด้านประชาธิปไตย 

Decency 
ด้านคุณธรรม ความเป็นไทย 

Drug-Free 
ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 

ความหมาย มีความตระหนักเห็น
ความส าคัญ ศรัทธา และเชื่อม่ัน
การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รวมทั้งรังเกียจการทุจริตและ
ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสีย 

1. กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและชุมชน เช่น 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/กิจกรรม  
จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

2.  การด าเนินงานสภานักเรียน 
นักศึกษากรรมการนักเรียน 
นักศึกษา 

3.  การจัดค่ายประชาธิปไตย/
กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน 

4. การส่งเสริมกิจกรรมส านึก
ความรักชาติ 

5. มีการเลือกหัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าห้อง 

5. การรายงานหน้าชั้นเรียนได้
อย่างอิสระ 

7. การให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียนได้อย่างอิสระ 

ความหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบ
ชั่วดี  มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถี
ชีวิต 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย 

1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และ
ชุมชน เช่น ส่งเสริมนักเรียนโดย
พระสอน ศีลธรรมในสถานศึกษา 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมจิตอาสาค่ายพุทธบุตร  
พุทธธรรม ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม  จัดให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 

2)กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย
ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 

3) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จตามก าหนด (ความ
รับผิดชอบ) 

4) ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
ประหยัด (ความประหยัด) 

5) มีความเพียรพยายามและ
กระตือรือร้นในการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน (ความขยัน ความ
อดทน) 

6) ให้ความร่วมมือกับการท า
กิจกรรมของส่วนรวม อาสา
ช่วยเหลืองานครูและผู้อ่ืน 
(แบ่งปัน) 

ความหมาย รู้จักหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่นการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน  ท าให้จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง 

2) ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนน า  
กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ TO BE NUMBER ONE )
การประกวดดนตรีแข่งขันกีฬา 
เปิดเวทีให้แสดงออก  การจัด
นิทรรศการความรู้ 

3) การบริหารจัดการด้านสวัสดิ
ศึกษา เช่น  การขจัดมุมอับลับตา 

4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด 

5) มีการประสานความร่วมมือ
การด าเนินงานร่วมกับชุมชน 
ท้องถิ่น 

6) การปลูกฝังให้นักศึกษาเอาใจ
ใส่ในการเรียนรู้ดูหนังสืออย่าง
สม่ าเสมอ และส่งเสริมให้เล่น
กีฬาอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรงความจ าดี  เป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ซ่ึง
ส่งผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติด
อย่างแท้จริง 
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การเขียนตัวสมรรถนะอาชีพ 

ตัวสมรรถนะอาชีพ  จะมีส่วนคล้ายกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  กล่าวคือ  จะมีความหมายที่เฉพาะ 
ชัดเจน สามารถวัดได้  สังเกตได้  มองเห็นได้ หรือจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือค าท่ีเป็นตัว
สมรรถนะจะประกอบด้วยค าหรือข้อความที่ส าคัญ ๆ 3 ส่วน ได้แก่  กริยา+กรรม+เงื่อนไข    

1.   ค ากริยาที่แสดงให้รู้ว่าเป็น “สมรรถนะ(Competency) จะเป็นค ากริยาที่แสดงออกให้เห็นอาการ
โดยตรงจากค าเหล่านั้น คือ ต้องวัดได้ สังเกตเห็นได้ ไม่ต้องแปลความต่ออีกทอดหนึ่งและค ากริยาเหล่านี้จะเป็นค า
ที่อยู่ในกลุ่มส าหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) หรือจุดประสงค์น าทาง  (Enabling 
Objective) เป็นค าที่เน้นอากัปกิริยาการกระท าหรือปฏิบัติเป็นหลัก 

2.  กรรม (Object) เป็นสิ่งที่  “ถูกกระท า” ทั้งท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติที่สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม 

3.  เงื่อนไขของตัวสมรรถนะ (Condition Competency) เป็นส่วนประกอบที่จะต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา หรือเรื่องราวที่เราต้องการให้มีสมรรถนะเกิดข้ึน จากการเรียนการสอน ( Teaching) หรือการเรียนรู้ 
(Learning or Study)  หรือการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนงาน (Coaching) ให้น าเอาตัวเนื้อหาวิชาหรือ
หัวข้อเรื่องราวนั้นๆ ไปใส่ไว้ในประโยคที่เป็นตัวสมรรถนะ ก็จะได้เงื่อนไขของตัวสมรรถนะอย่างชัดเจน 

สถานศึกษา 3 D 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

1.  ด้านประชาธิปไตย ( Democracy)  มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

2.  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ( Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)  รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด 
 

 

 

 

 

กริยา(Verb) กรรม (Object) เงื่อนไข (Condition) 
ถอด ชิ้นส่วนเครื่องรถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย 
สร้าง โต๊ะและเก้าอ้ีหินขัดหินล้าง อย่างสวยงามแข็งแรง 

บันทึกรายการ บัญชีต้นทุน ตามมาตรฐานบัญชี 
เขียน แบบรูปด้านข้างบ้าน 2 ชั้น ตามมาตราส่วนที่ก าหนด 
กลึง เกลียวน๊อตเพลาข้างรถยนต์ พอดีกับขนาดของรูน๊อต 
แกง เขียวหวานลูกชิ้นปลา รสชาติกลมกล่อม 
ขาย สินค้าเครื่องใช้ส านักงาน โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
ปั้น หุ่นรูปเหมือนจริงของสัตว์สี่เท้า มีขนาดรูปทรงสมส่วน 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่...........1.......................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่........2..........................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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 แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่..........3........................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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 แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่.......4...........................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่.........5.........................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่.........6.........................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
 

 
 
 
 
 
 



16 
 

    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่...........7.......................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 

 
 
 
 
 
 
 



17 
 

    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่..........8........................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 

 
 
 
 
 
 
 



18 
 

    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่..........9........................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่...........10.......................    วันที่..................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่.........12.......................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่..........13......................    วันที่....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่.......14.........................    วันที่....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่..........15.....................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่........16.......................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่..........17......................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 
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    แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที.่.........18.......................    วันที่.....................................................  เวลา................................................... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน........................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ............................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... . 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการการเรียนการสอน

...................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................................... 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมิน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อควรปรับปรุง 
1.  เวลา    
2.  วิธีสอน    
3.  พฤติกรรมของผู้เรียน    
4.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
5.  การใช้สื่อประกอบการสอน    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................   ลงชื่อ..................................................... 
     (......................................................)           (............................................. ........) 

ผู้บันทึก                หัวหน้าแผนกวิชา...................... 

ความเห็นผู้นิเทศตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  ความเห็นรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  
....................................................................            ..................................................................  
...................................................................            ..................................................................                                        
(.............................................................)     (..........................................................)  
     ................/................../...............                                    ............./.............../................ 

 
 
 
 
 
 
 



27 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

ค าชี้แจง   แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และ

การวัดผล วิชานี้ 
     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ      
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได้      
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม      
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง      
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้      
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม      
22. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม      
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน      
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

30 



28 
 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

     

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

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35)  

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ       

 ดีมาก          (4.50 – 5.00) 
 ดี          (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง      (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง   (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก  (1.00 – 1.49) 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน 
 (.....................................................)  
 
ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าแผนกวิชา.................... 
 (....................................................)  

 

ลงชื่อ.................................................................... ลงชื่อ...................................................................................  
 (นางสาวสิริบูรณ์   บัวจ าปา)   (นายวิทยา    โยนยิ่ง)  
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ  


