
 

 

 

 

      บันทึกหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 
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ภาคเรยีนที่   2    ปีการศึกษา     2561 

 
 

อาจารย์ผูส้อน  นางภัทรอร  ดวงมาลยั 
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ห้องเรียน 2103  ช้ัน 1 ตึกบริหารธุรกิจ 

 
 

     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  1  ระหว่างวันท่ี   5  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติงานด้านการตลาด 
      บอกจุดประสงค์รายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และทํา
ความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล                     

      1. ความหมายการตลาดและความสําคัญของการ ปฏิบัติงานด้านการตลาด 
               2. ความสําคัญของการปฏิบัติงานด้านการตลาด  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

 1. บอกความหมายการตลาดและความสําคัญของการปฏิบัติงานด้านการตลาดได้  
         2. บอกความสําคัญของการปฏิบัติงานด้านการตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
                                          -----                   ลงชื่อ........................................................ 
                               (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  12 พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : ความหมายและความสําคัญของการปฏิบัติงานด้านการตลาด (ต่อ) 

 1. เทคนิคการดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จในงานอาชีพ การควบคุมงานการตลาด 
          2. การวางแผนทางการตลาดให้ประสบความสําเร็จ 
          3. กรณีศึกษา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

   1. บอกเทคนิคการดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จในงานอาชีพ การควบคุมงานการตลาดได้ 
 2. อธิบายการวางแผนทางการตลาดให้ประสบความสําเร็จได้ 
 3. วิเคราะห์กรณีศึกษาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี 
                  มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
                                                          ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                               อาจารย์ผู้สอน 



 แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  3  ระหว่างวันท่ี   19 พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2561 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  หลักการสัมมนาการตลาด 
1.  ความหมายของการสัมมนา   
2.  วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
3.  ประโยชน์ของการประชุมสัมมนา 

        4.  องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 1. บอกความหมายของการสัมมนาได้ 
 2. อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมมนาได้ 

       3. บอกประโยชน์ของการประชุมสัมมนาได้ 
     4. บอกองค์ประกอบของการประชุมสัมมน ได้  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
      -----------                                  ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  4  ระหว่างวันท่ี   26 พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2561 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  : หลักการสัมมนาการตลาด (ต่อ) 
1.  ข้ันตอนของการประชุมสัมมนา 
2.  การดําเนนิการสัมมนา   
3.  เวลาของการสัมมนา 
4.  สถานที่จัดการสัมมนา   
5.  การเขียนโครงการสัมมนา   

         6. ความสาํเร็จของการสัมมนา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ    
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้นา่สนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 1. สามารถบอกข้ันตอนของการประชุมสัมมนาได ้
 2. บอกการดําเนนิการสัมมนาได้ 
 3. บอกเวลาของการสัมมนาได ้
 4. สามารถจัดสถานที่จัดการสัมมนาได ้
 5. สามารถเขียนโครงการสัมมนาได ้
 6. บอกความสาํเร็จของการสัมมนาได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
                     ------                                  ลงชือ่........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                       อาจารย์ผูส้อน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  5  ระหว่างวันท่ี  3  ธันวาคม ถึงวันท่ี  7  ธันวาคม  2561  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   รูปแบบการสัมมนาและโครงการฝึกอบรม 

       1.  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา 
  2.  การเลือกใช้รูปแบบและเทคนิคในการจัดประชุมสัมมนา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 1.  บอกองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดรูปแบบการประชุมสัมมนาได้ 
 2.  อธิบายการเลือกใช้รูปแบบและเทคนิคในการจัดประชุมสัมมนาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                               (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                       อาจารย์ผู้สอน 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  6  ระหว่างวันท่ี   10 ธันวาคม ถึงวันท่ี  14  ธันวาคม  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : รูปแบบการสัมมนาและโครงการฝึกอบรม (ต่อ) 
 1. วิธีการเขียนโครงการ  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 1. สามารถเขียนโครงการได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
       4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
       4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
             ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา      
      ------ 
       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย 

                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  7  ระหว่างวันท่ี   17  ธันวาคม ถึงวันท่ี  21  ธันวาคม  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา         
       1. กลุ่มผู้ดําเนินการ   
       2. กลุ่มวิทยากร   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   1. บอกกลุ่มผู้ดําเนินการ ได้ 
         2. บอกกลุ่มวิทยากรได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
-------       

ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  8  ระหว่างวันท่ี   24  ธันวาคม ถึงวันท่ี  28  ธันวาคม  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา (ต่อ) 
          1.  กลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนา         
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  1. บอกกลุ่มผู้เข้ารับการสัมมนาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
      4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
       4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี     
                  มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
                  ------             

ลงชื่อ........................................................ 
                                (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                        อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  9  ระหว่างวันท่ี   2  มกราคม ถึงวันท่ี  4  มกราคม 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้กลางภาคเรียน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     สอบวัดความรู้กลางภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
                         ------ 

         
            ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  10  ระหว่างวันท่ี   7  มกราคม ถึงวันท่ี  11  มกราคม 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสัมมนา 
       1. โครงการสัมมนา   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 1. บอกโครงการสัมมนาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
      --------- 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  11  ระหว่างวันท่ี   14 มกราคม ถึงวันท่ี  18  มกราคม 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสัมมนา (ต่อ) 
   1.  เอกสารประกอบการสัมมนา   
          2.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสัมมนา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  1. บอกเอกสารประกอบการสัมมนา ได้ 
 2. บอกเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสัมมนาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
      -----------          

 ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  12  ระหว่างวันท่ี   21  มกราคม ถึงวันท่ี  25  มกราคม 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : การจัดสถานท่ีเพ่ือการสัมมนาและการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 

  1.  ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการสัมมนา   
2.  การเตรียมสถานท่ี   
3.  รูปแบบการจัดห้องสัมมนา 

   4.  การจัดห้องรับประทานอาหาร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

  1.  อธิบายข้อมูลเก่ียวกับการสัมมนาได้   
2.  สามารถการเตรียมสถานท่ีได้   
3.  สามารถรูปแบบการจัดห้องสัมมนาได้ 

   4.  สามารถจัดห้องรับประทานอาหารได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
  ---------------                      ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                      อาจารย์ผูส้อน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  13  ระหว่างวันท่ี   28  มกราคม ถึงวันท่ี  1  กุมภาพันธ์ 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :   การจัดสถานท่ีเพ่ือการสัมมนาและการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์  (ต่อ) 

      1.  ความหมายของสื่อ    4.  ชนิดและประเภทของสื่อ 
           2.  คุณค่าของสื่อ                   5   ข้อดีและข้อจํากัดในการใช้สื่อ 

       3.  หลักการเลือกใช้สื่อ        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

       1.  บอกความหมายของสื่อได้   4.  บอกชนิดและประเภทของสื่อได้ 
      2.  บอกคุณค่าของสื่อได้    5.  บอกข้อดีและข้อจํากัดในการใช้สื่อได้ 

       3.  บอกหลักการเลือกใช้สื่อได้                 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
              ---------- 
       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                       อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  14  ระหว่างวันท่ี   4  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   กระบวนการจัดสัมมนา 

1.  ข้ันตอนการจัดสัมมนา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 1. บอกข้ันตอนการจัดสัมมนาได้ 
  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
      ----------- 

      ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  15  ระหว่างวันท่ี   11  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กระบวนการจัดสัมมนา(ต่อ) 

1.  ข้ันดําเนินการจัดสัมมนา 
           2.  ข้ันหลังการจัดสัมมนา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    1. บอกข้ันดําเนินการจัดสัมมนาได้ 
    2. บอกข้ันหลังการจัดสัมมนาได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
      -----------              

 
ลงชื่อ........................................................ 

                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 
                                      อาจารย์ผู้สอน 

 



 
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ท่ี  16  ระหว่างวันท่ี   18 กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  22  กุมภาพันธ์  2562 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  การติดตามประเมินผลการสัมมนา   

1.  ความหมายของการประเมินผลโครงการสัมมนา 
                 2.  ประโยชน์ของการประเมินผลสัมมนา 

3.  ประเภทของการประเมินผลโครงการสัมมนา 
                 4.  ข้ันตอนการประเมินผลโครงการสัมมนา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ    
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้นา่สนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้

1.  บอกความหมายของการประเมินผลโครงการสัมมนาได ้
                 2.  บอกประโยชน์ของการประเมินผลสัมมนาได ้

3.  บอกประเภทของการประเมินผลโครงการสัมมนาได ้
                 4.  บอกข้ันตอนการประเมินผลโครงการสัมมนาได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      --------------             ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                      อาจารย์ผูส้อน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  17  ระหว่างวันท่ี   25  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  1  มีนาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหา :  การติดตามประเมินผลการสัมมนา  (ต่อ) 
 1. ประเภทของการประเมินผลโครงการสัมมนา 
 2. ข้ันตอนการประเมินผลโครงการสัมมนา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้      
  1. บอกประเภทของการประเมินผลโครงการสัมมนาได้ 
  2. บอกข้ันตอนการประเมินผลโครงการสัมมนาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
                         ------      

      ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  18  ระหว่างวันท่ี   4  มีนาคม  ถึงวันท่ี  8  มีนาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
                    สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
                         ------ 

         
            ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร   ดวงมาลัย) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
 
 

 
 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย � ลงในช่องท่ีตรงกับสิ่งท่ีท่านปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผลวิชาน้ี /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี /     
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน /     
12. เน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได ้ /     
14. วิชาน้ีกระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม   /   
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกับการนําไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน  /    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
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29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู ้ /     
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

 � 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) 


