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บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา เทคนคิการน าเสนอ รหัสวิชา 20218412 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พทุธศักราช 2559 
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
อาจารย์ผูส้อน นางสาวชุติภา  ค าพันธ ์

สาขาวิชา การตลาด 
 

นักศึกษาสาขาวิชา การตลาด  ชั้น ปวส.1 ตรง+ม.6 จ านวนเต็ม 31 คน   
ห้องเรียน 2103  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 

   เวลาเรียน  วันพฤหสับดี  เวลา 08:00 –12:00 น. 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 1..............   วันที่........... 7 พฤศจิกายน 2562 ...........  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน.........31........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา 
   บอกจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และท าความ
ตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศกึษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
      บทเรียนที่ 1.  แนวความคิดการสื่อสารในการน าเสนอและองค์ประกอบการน าเสนอ 

              1.1 วัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร 
              1.2 กระบวนการติดต่อสื่อสาร  
                     1.3 ขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร 
      1.4 วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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   
   บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงได ้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
        1. สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารได้ 
        2. สามารถอธิบายกระบวนการติดต่อสื่อสารได้  
        3. สามารถบอกข้ันตอนการสื่อสารการขายได้ 
        4. สามารถอธิบายและจ าแนกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 



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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 2 ............... วันที่...........14  พฤศจิกายน 2562 ........  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน.........28........ คน   ขาดเรียน  3  คน   ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 1.  แนวความคิดการสื่อสารในการน าเสนอและองค์ประกอบการ
น าเสนอ  (ต่อ) 

   1.5 ส่วนประสมการน าเสนอขาย 
   1.6 การสื่อสารที่โน้มน้าวใจลูกค้า 
  1.7 การน าเสนอที่สามารถมองเห็นได้ 

   1.8 ข้อพิสูจน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 
               1.9 ความร่วมมืออันเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ 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  
        1.5  บอกส่วนประสมการน าเสนอขายได้ 
        1.6  อธิบายการสื่อสารที่โน้มน้าวใจลูกค้าได้ 
        1.7  อธิบายการน าเสนอที่สามารถมองเห็นได้ 
        1.8  อธิบายวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจโดยข้อพิสูจน์ได้ 
        1.9  บอกเทคนิคการดึงดูดใจให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการน าเสนอได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 



 
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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 3 ...............    วันที่...........21 พฤศจิกายน 2562......  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน....... 29........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 2. ประเภทของลูกค้าในการน าเสนอ 
             2.1 ความหมายของลูกค้ามุ่งหวัง 

             2.2 วิธีการแสวงหารายชื่อลูกค้ามุ่งหวัง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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 
         1. สามารถอธิบายความหมายของลูกค้ามุ่งหวังได้ 

    2. สามารถอธิบายและจ าแนกวิธีการแสวงหารายชื่อลูกค้ามุ่งหวังได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 4 ...............วนัที่........... 27 พฤศจิกายน 2562........  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน.........31..... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน… 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่  2. ประเภทของลูกค้าในการน าเสนอ (ต่อ) 
            2.3 .ประเภทของลูกค้ามุ่งหวัง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ให้น่าสนใจ 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 

    1. สามารถอธิบายและจ าแนกประเภทลูกค้ามุ่งหวังได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                    (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 5 ...............    วันที่........... 5 ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน.......30........ คน   ขาดเรียน  1  คน    ออก  -  คน…. 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    
หยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ 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.  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)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
      
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 6 ............... วันที่...........12 ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......................... คน   เข้าเรียน................... คน   ขาดเรียน  ....  คน    ออก  -  คน…. 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่  3.  การเตรียมตัวก่อนการน าเสนอ   
3.1  การเตรียมตัวของพนักงานขาย  3.2  การสร้างความเชื่อถือในตนเองและกิจการ 
3.3  การเตรียมความรู้เกี่ยวกับกิจการ 3.4  การเตรียมความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า 

       3.5  การเตรียมความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ 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 3.1  สามารถอธิบายการเตรียมตัวของพนักงานขายได้ 
        3.2  สามารถอธิบายการสร้างความเชื่อถือในตนเองและกิจการได้ 
        3.3  สามารถอธิบายการเตรียมความรู้เกี่ยวกับกิจการได้  3.4  สามารถอธิบายการเตรียมความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าได้ 
        3.5  สามารถอธิบายการเตรียมความรู้เกี่ยวกับลูกค้าได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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    
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 7 ...............วนัที่........... 19 ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 31........... คน   เข้าเรียน.......29....... คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน….. 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่  4.  การเข้าพบเพื่อน าเสนอ 
4.1  ความส าคัญของการเข้าพบ 4.2  สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการเข้าพบผู้มุ่งหวัง 
4.3  ความส าคญัของการเข้าพบ 4.4  สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการเข้าพบผู้มุ่งหวัง  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ 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  สามารถอธิบายความส าคัญของการเข้าพบได้ 
4.2  สามารถบอกสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการเข้าพบผู้มุ่งหวังได้ 
4.3  สามารถอธิบายวิธีการเข้าพบเพื่อน าเสนอต่อผู้มุ่งหวังได้ 

           4.4  สามารถอธิบายและยกตัวอย่างวิธีการเข้าพบเพ่ือน าเสนอที่ดีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 8 ...............วนัที่........... 25, 27 ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).........31......... คน   เข้าเรียน.........30........ คน   ขาดเรียน  1  คน    ออก  -  คน..…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่  4.  การเข้าพบเพื่อน าเสนอ (ต่อ) 
 4.5  วิธีการเข้าพบเพื่อน าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง 

        4.6  วิธีการเข้าพบเพ่ือน าเสนอที่ด ี   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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 

   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าพบเพื่อน าเสนอต่อผู้มุ่งหวัง 

        2. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าพบเพ่ือน าเสนอที่ดี    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามรถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 9 ...............    วันที่........... 2 มกราคม 2563 .............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 31 ........... คน   เข้าเรียน.........-........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ 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.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                               อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 10 ..............วันที่........... 9 มกราคม 2563 ............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........31............ คน   เข้าเรียน.......26..... คน   ขาดเรียน  5  คน  ออก  -  ……คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่  5.  เทคนิคการน าเสนอ 
5.1  ความส าคัญของเทคนิคการน าเสนอ 
5.2  ลักษณะของการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

        5.3  การเตรียมการน าเสนอ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ให้น่าสนใจ 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 
         5.1  สามารถอธิบายลักษณะของการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพได้ 
         5.2  สามารถอธิบายการเตรียมการน าเสนอได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                               อาจารย์ผู้สอน 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 11 ............... วันที่.......... 15, 17 มกราคม 2563 ............ เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 31.......... คน   เข้าเรียน........29........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหา   บทเรียนที่  5.  เทคนิคการน าเสนอ (ต่อ) 
5.4  ขั้นตอนการการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ       5.5  ประเภทของข้อโต้แย้งที่เกิดจากการน าเสนอ 
5.6  เทคนิคการปิดการน าเสนอ   5.7  การให้บริการลูกค้า 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ 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 1. สามารถอธิบายขั้นตอนการการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพได้ 
         2. สามารถอธิบายประเภทของข้อโต้แย้งที่เกิดจากการน าเสนอได้ 
         3. สามารถอธิบายเทคนิคการปิดการน าเสนอได้ 
         4. สามารถอธิบายการให้บริการลูกค้าได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                             อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 12 ............ วันที่........... 23 มกราคม 2563 ............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน.......27........ คน   ขาดเรียน  4  คน    ออก   - คน…. 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    บทเรียนที ่6.  บุคลิกภาพผู้น าเสนอ         
6.1  ความส าคัญของบุคลิกภาพผู้น าเสนอ 
6.2  ความหมายของบุคลิกภาพ 

        6.3  ทฤษฎีบุคลิกภาพของผู้น าและทฤษฎีคุณลักษณะ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ให้น่าสนใจ 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 
         1. สามารถอธิบายความหมายของบุคลิกภาพได้ 
         2. สามารถอธิบายคุณลักษณะของบุคลิกภาพผู้น าเสนอท่ีดีได้ 
         3. สามารถน าหลักการพัฒนาบุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามรถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                             อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 13 ...............วันที่.......... 30 มกราคม 2563.............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........14......... คน   เข้าเรียน........10........ คน   ขาดเรียน  4 คน    ออก  -  คน…. 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 6.  บุคลิกภาพผู้น าเสนอ (ต่อ) 
6.4  คุณลักษณะของบุคลิกภาพผู้น าเสนอที่ดี  6.5  บุคลิกภาพของนักขายที่นายจ้างต้องการ 
6.6  การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จในการน าเสนอ 6.7  การปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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 
         1. อธิบายความหมายของสื่อได้ 
         2. อธิบายประเภทของสื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ 
         3. อธิบายลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทได้ 
         4. อธิบายหลักการพิจารณาเลือกใช้เพ่ือการน าเสนอได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 14 ............... วันที่.......... 6 กุมภาพันธ์ 2563............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31.......... คน   เข้าเรียน.........28........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  -  คน…. 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่  7  การน าเสนอทางสื่อ         
7.1  ความส าคัญของการน าเสนอทางสื่อ 
7.2  ความหมายของสื่อ 

        7.3  ประเภทของสื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

     1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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 
         1. อธิบายความหมายของสื่อได้ 
         2. อธิบายประเภทของสื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                        อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 15 ............วนัที่....... 12, 14 กุมภาพันธ์ 2563 .............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน.........31........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่  7.  การน าเสนอทางสื่อ (ต่อ) 
7.4  ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท  

       7.5  หลักการพิจารณาเลือกใช้เพื่อการน าเสนอ   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

     1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหสสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ 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 
          1. อธิบายลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภทได้ 
          2. อธิบายหลักการพิจารณาเลือกใช้เพื่อการน าเสนอได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 16 ..........วันที่........... 19, 21 กุมภาพันธ์ 2563 .............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31........... คน   เข้าเรียน........31........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที ่ 8.  รูปแบบการน าเสนอและการประเมินผลการน าเสนอ         

8.1  ความส าคัญของรูปแบบการน าเสนอ  
8.2  ความหมายของรูปแบบการน าเสนอ 
8.3  การสาธิตที่ท าให้เกิดความกระจ่างชัด 
8.4  ศิลปะการแสดงแบบละคร 
8.5  การแสดงสินค้า 
8.6  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้มุ่งหวังบ่อย ๆ 

       8.7  ภาพลักษณ์ในการน าเสนอ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ 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 

8.1  บอกความหมายของรูปแบบการน าเสนอได้   
8.2  อธิบายความส าคัญของรูปแบบการน าเสนอได้  
8.3  อธิบายการสาธิตที่ท าให้เกิดความกระจ่างชัดได้ 
8.4  อธิบายศิลปะการแสดงแบบละครได้  
8.5  อธิบายการแสดงสินค้าได้ 
8.6  อธิบายการตรวจสอบความเข้าใจได้ 
8.7  อธิบายภาพลักษณ์ในการน าเสนอได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามรถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 
 
 



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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                              อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 17............... วันที่........... 26, 28 กุมภาพันธ์ 2563 ........  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น .…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........31.......... คน   เข้าเรียน.........31........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที ่8. รูปแบบการน าเสนอและการประเมินผลการน าเสนอ(ต่อ) 
8.8  การใช้ค าพูดและภาษา 
8.9  ความส าคัญของการประเมินผลการน าเสนอ 
8.10 ความหมายของการประเมินผลการน าเสนอ 
8.11 การประเมินผลการน าเสนอ 
8.12 ลักษณะของการประเมินการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
8.13 ปัญหาของการประเมินผลงาน 

       8.14 ประโยชน์ของการประเมินผลงาน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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 

8.8  อธิบายการใช้ค าพูดและภาษาได้ 
8.9  บอกความหมายของการประเมินผลการน าเสนอได้   
8.10 อธิบายการประเมินผลการน าเสนอได้  
8.11 อธิบายลักษณะของการประเมินการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
8.12 อธิบายปัญหาของการประเมินผลงานได้  
8.13 อธิบายประโยชน์ของการประเมินผลงานได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 
 
 
 



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........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 18 ...............    วันที่.......................................................  เวลา….........................................…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........................ คน   เข้าเรียน..................... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…... 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   
 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 
วันที่  2 – 5 มีนาคม 2563 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
    2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย  
    3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

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

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

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

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 
     - 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                             อาจารย์ผู้สอน 
 
 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมือ่สิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชีแ้จงวัตถุประสงค์ 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. เป็นวิชาที่ท 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 /     
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27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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


