
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  หลักเศรษฐศาสตร์  รหัสวิชา  20200203 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2558 

ภาคเรียนที ่ 2   ปีการศึกษา  2560 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   นางสาวหัทยา  ภูน้้าเย็น 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี 
ชั้น ปวส.1 สายตรง จา้นวน 24 คน เวลาเรียนวันอังคาร 08.00 – 11.00  น. 

ชั้น ปวส. 1/3 (ม.6) จา้นวน 35 คน เวลาเรียนวันพฤหัสบดี 08.00 – 11.00 น. 
ชั้น ปวส. 1/4 (ม.6) จา้นวน 39 คน เวลาเรียนวันพฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น. 
ชั้น ปวส. 1/5 (วน.) จา้นวน 5 คน เวลาเรียนวันพฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น. 

  ห้องเรียน 2403 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 6  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2560 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
   1. ความหมายและประวัติของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   2. แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ 
   3. วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 
   4. หน่วยเศรษฐกิจและวงจรในระบบเศรษฐกิจ 
   5. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
   6. ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ กับการแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
   7. เครื่องมือประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   8. ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

4.1 อธิบายความหมายและประวัติของวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าใจประวัติและแขนงของวิชา
เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ ได้ 

4.2 อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
4.3 อธิบายหน่วยเศรษฐกิจและวงจรในระบบเศรษฐกิจได้ 
4.4 อธิบายปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ รวมทั้งแก้ปัญหาพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจได้ 
4.5 อธิบายเครื่องมือประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐกิจได้ 
4.6 อธิบายประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที ่ 13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาด 
   1. อุปสงค์ 
   2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อและการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ 
   3. อุปทาน 
   4. การเปลี่ยนแปลงปริมาณขายและการเปลี่ยนแปลงอุปทาน 
   5. ดุลยภาพของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

4.1 อธิบายความหมาย ชนิดของอุปสงค์ ตัวก าหนดอุปสงค์ และกฎของอุปสงค์และ 
เส้นอุปสงค์ได้ 

4.2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อและการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ได้ 
4.3 อธิบายความหมายของอุปทานตัวก าหนดอุปทาน และกฎของอุปทานและเส้นอุปทานได้ 
4.4 อธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายและการเปลี่ยนแปลงอุปทานได้ 
4.5 อธิบายดุลยภาพของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที ่ 20  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24  พฤศจิกายน 2560  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  
   1. ความหมายของความยืดหยุ่น 
   2. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
   3. ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
   4. ความยืดหยุ่นของอุปทาน 
   5. ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน 
   6. ประโยชน์ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
   7. การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
   8. ตัวอย่างการประยุกต์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

4.1 อธิบายความหมายของความยืดหยุ่นได้ 
4.2 บอกความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้และความยืดหยุ่น

ของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
4.3 ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ได้ 
4.4 อธิบายความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
4.5 ระบุค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน และอธิบายลักษณะของเส้นอุปทานได้ 
4.6 ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
4.7 บอกประโยชน์ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน และวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ได้  
4.8 สามารถยกตัวอย่างการประยุกต์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
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           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที ่ 27  พฤศจิกายน ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน (ต่อ) 
   1. ความหมายของความยืดหยุ่น 
   2. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
   3. ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
   4. ความยืดหยุ่นของอุปทาน 
   5. ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน 
   6. ประโยชน์ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
   7. การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจโดยใช้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
   8. ตัวอย่างการประยุกต์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของความยืดหยุ่นได้ 
4.2 บอกความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้และความยืดหยุ่น

ของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 
4.3 ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ได้ 
4.4 อธิบายความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
4.5 ระบุค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน และอธิบายลักษณะของเส้นอุปทานได้ 
4.6 ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
4.7 บอกประโยชน์ของความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน และวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ

ได้  
4.8 สามารถยกตัวอย่างการประยุกต์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
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     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที ่ 4  ธันวาคม ถึงวันที่  8  ธันวาคม 2560  

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
   1. ความหมายและลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
   2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
   3. ทฤษฎีความพอใจเท่ากัน 
   4. เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา 
   5. ดุลยภาพของผู้บริโภค 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคได้ 
4.2 อธิบายทฤษฎีอรรถประโยชน์ได้ 
4.3 อธิบายทฤษฎีความพอใจเท่ากันได้ 
4.4 อธิบายเส้นงบประมาณหรือเส้นราคาได้ 
4.5 อธิบายดุลยภาพของผู้บริโภคได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

 

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที ่ 11  ธันวาคม  ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ทฤษฎีการผลิต 
   1. ความหมายและลักษณะของการผลิต 
   2. การวิเคราะห์การผลิตในระยะสั้น 
   3. การวิเคราะห์การผลิตในระยะยาว 
   4. ดุลยภาพของการผลิต 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของการผลิตได้ 
4.2 วิเคราะห์การผลิตในระยะสั้นได้ 
4.3 วิเคราะห์การผลิตในระยะยาวได้ 
4.4 อธิบายดุลยภาพของการผลิตได้  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
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3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
       
  

ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

   แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   18  ธันวาคม   ถึงวันที่  22  ธันวาคม  2560 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ต้นทุน รายรับ และก้าไร 
   1. ความหมายของต้นทุนประเภทต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ 
   2. ความหมายของต้นทุนการผลิตแต่ละชนิดในระยะสั้น 
   3. ความหมายและลักษณะของต้นทุนการผลิตในระยะยาว 
   4. ความหมายและรายรับจากการผลิตแต่ละชนิด 
   5. ความหมายของก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของต้นทุนประเภทต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
4.2 อธิบายความหมายของต้นทุนการผลิตแต่ละชนิดในระยะสั้นได้  
4.3 อธิบายความหมายและลักษณะของต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้ 
4.4 อธิบายความหมายและรายรับจากการผลิตแต่ละชนิดได้ 
4.5 อธิบายความหมายของก าไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

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

 

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ต้นทุน รายรับ และก้าไร 
   1. ความหมายของต้นทุนประเภทต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ 
   2. ความหมายของต้นทุนการผลิตแต่ละชนิดในระยะสั้น 
   3. ความหมายและลักษณะของต้นทุนการผลิตในระยะยาว 
   4. ความหมายและรายรับจากการผลิตแต่ละชนิด 
   5. ความหมายของก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของต้นทุนประเภทต่างๆ ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
4.2 อธิบายความหมายของต้นทุนการผลิตแต่ละชนิดในระยะสั้นได้  
4.3 อธิบายความหมายและลักษณะของต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้ 
4.4 อธิบายความหมายและรายรับจากการผลิตแต่ละชนิดได้ 
4.5 อธิบายความหมายของก าไรทางเศรษฐศาสตร์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
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           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่ 5 มกราคม  2561 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ตลาดและการก้าหนดราคา 
   1. ความหมายและหน้าที่ของตลาด 
   2. ประเภทของตลาด 
   3. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
   4. ตลาดผูกขาด 
   5. ตลาดกึ่งแข่งขันก่ึงผูกขาด 
   6. ตลาดผู้ขายน้อยราย 
   7. การเปรียบเทียบผลของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด 
   8. การเปรียบเทียบผลของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดประเภทอ่ืนๆ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมาย หน้าที่ และประเภทของตลาดได้  
4.2 อธิบายลักษณะของตลาดประเภทต่างๆ และการก าหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาด

ผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันก่ึงผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยรายได้ 
4.3 อธิบายดุลยภาพตลาดในแต่ละตลาดได้ 
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4.4 เปรียบเทียบผลของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาดได้ 
4.5 อธิบายการก าหนดราคาและปริมาณสินค้าของผู้ผลิตในแต่ละตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  8  มกราคม   ถึงวันที่  12  มกราคม  2561 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ตลาดและการก้าหนดราคา (ต่อ) 
   1. ความหมายและหน้าที่ของตลาด 
   2. ประเภทของตลาด 
   3. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 
   4. ตลาดผูกขาด 
   5. ตลาดกึ่งแข่งขันก่ึงผูกขาด 
   6. ตลาดผู้ขายน้อยราย 
   7. การเปรียบเทียบผลของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด 
   8. การเปรียบเทียบผลของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดประเภทอ่ืนๆ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมาย หน้าที่ และประเภทของตลาดได้  
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4.2 อธิบายลักษณะของตลาดประเภทต่างๆ และการก าหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาด
ผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันก่ึงผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยรายได้ 

4.3 อธิบายดุลยภาพตลาดในแต่ละตลาดได้ 
4.4 เปรียบเทียบผลของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาดได้ 
4.5 อธิบายการก าหนดราคาและปริมาณสินค้าของผู้ผลิตในแต่ละตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   15  มกราคม   ถึงวันที่  19  มกราคม  2561 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   รายได้ประชาชาติ 
   1. ความหมายของรายได้ประชาชาติ 
   2. การค านวณรายได้ประชาชาติ 
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างกันของรายได้ประชาชาติ 
   4. รายได้ประชาชาติที่แท้จริงและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
   5. ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้บัญชีรายได้ประชาชาติ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1 อธิบายความหมายของรายได้ประชาชาติได้ 
    4.2 ค านวณหารายได้ประชาชาติด้านผลผลิต ด้านรายได้ และด้านรายจ่ายได้ 
    4.3 ทราบถึงรายได้ประชาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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    4.4 อธิบายรายได้ประชาชาติที่แท้จริงและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลได้ 
    4.5 ทราบถึงประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้บัญชีรายได้ประชาชาติ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   22  มกราคม   ถึงวันที่  26  มกราคม  2561 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    การก้าหนดรายได้ประชาชาติ 
   1. รายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออม 
   2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
   3. การใช้จ่ายของภาครัฐบาล 
   4. การส่งออกสุทธิ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1 อธิบายรายจ่ายเพ่ือการบริโภคและการออมได้ 
    4.2 บอกรายจ่ายเพ่ือการลงทุนได้ 



24 

 

 

    4.3 อธิบายและจัดท างบก าไรขาดทุนได้ 
    4.4 อธิบายการใช้จ่ายของภาครัฐบาลได้ 
    4.5 อธิบายการส่งออกสุทธิได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   29  มกราคม   ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน 
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน 
  2. ความส าคัญของเงินต่อระบบเศรษฐกิจ 
  3. ตลาดการเงิน 
  4. ธนาคารพาณิชย์ 
  5. ธนาคารกลาง 
  6. นโยบายการเงิน 
  7. นโยบายการเงินของประเทศไทย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 อธิบายความหมาย วิวัฒนาการ หน้าที่และประเภทของเงินได้ 
   4.2 อธิบายความส าคัญของเงินต่อระบบเศรษฐกิจได้ 
   4.3 อธิบายความหมายและประเภทของตลาดการเงินได้ 
   4.4 อธิบายระบบและการด าเนินธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ได้ 
   4.5 ทราบถึงความเป็นมา ประเภทและหน้าที่ของธนาคารกลาง 
   4.6 ทราบถึงประเภทและเครื่องมือของนโยบายการเงิน รวมทั้งนโยบายการเงินของประเทศไทย 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   5  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคลังและนโยบายการคลัง 
  1. ความหมายและความส าคัญของการคลัง 
  2. ความหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลัง 
  3. ประเภทและเครื่องมือของนโยบายการคลัง 
  4. รายได้และรายจ่ายสาธารณะของรัฐบาล 
  5. งบประมาณแผ่นดิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
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 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของการคลังได้ 
   4.2 อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังได้ 
   4.3 อธิบายประเภทและเครื่องมือของนโยบายการคลังได้ 
   4.4 อธิบายเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายสาธารณะของรัฐบาลได้  
   4.5 อธิบายงบประมาณแผ่นดินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   12  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหภาค 
 1. เงินเฟ้อ 

2. เงินฝืด 
  3. การว่างงาน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
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     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 อธิบายความหมายของเงินเฟ้อ ดัชนีราคา สาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อ ประเภทของเงินเฟ้อ 
ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสียและแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ 
   4.2 อธิบายความหมายของเงินฝืด สาเหตุของการเกิดเงินฝืด ประเภทของเงินฝืด ผลกระทบ 
ข้อดี ข้อเสียและแก้ปัญหาเงินฝืดได้ 
   4.3 อธิบายความหมายของการว่างงาน สาเหตุ ประเภท ผลกระทบ และการแก้ปัญหาการ
ว่างงานได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   19  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
   1. ความหมายและความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ 
   2. ความจ าเป็นที่ต้องมีการค้าระหว่างประเทศ 
   3. ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ 
   4. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
   5. ตลาดเงินตราต่างประเทศและการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
   6. ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
   7. พัฒนาการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
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 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศได้ 
   4.2 อธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการค้าระหว่างประเทศ ความแตกต่างและประโยชน์ของ

การค้าระหว่างประเทศได้ 
   4.3 อธิบายนโยบายการค้าระหว่างประเทศได้ 
   4.4 อธิบายเกี่ยวกับตลาดเงินตราต่างประเทศและการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศได้  
   4.5 อธิบายพัฒนาการการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 
   4.6 อธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดุลการช าระเงินระหว่างประเทศได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
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       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหท์ี่  17  ระหว่างวันที่   26  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฏจักรธุรกิจ 
   1. ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2. หลักเกณฑ์ในการวัดและปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   3. บทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   4. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
   5. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
   6. ความเป็นมาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7. วัฏจักรธุรกิจ 
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2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
   4.2 อธิบายหลักเกณฑ์ในการวัดและปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
   4.3 อธิบายบทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
   4.4 อธิบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้  
   4.5 ท าความเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ 
   4.6 อธิบายความเป็นมาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   4.7 อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจตามวัฏจักรธุรกิจได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
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       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค้าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เปน็วิชาที่ท าความเข้าใจได ้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    



36 
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35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
รวมคะแนน 166 

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

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


