
 
 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

วิชา การโฆษณา  รหัสวชิา 10218305 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2552 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
อาจารย์ผูส้อน นางสาวชุติภา  ค าพันธ์ 

สาขาวิชา การตลาด 
 

นักศึกษาสาขาวิชา การตลาด  ชั้น ปวช.3  จ านวนเต็ม 6 คน   

ห้องเรียน 2102  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน  วัน พุธ    เวลา 08.00 –10.00 น. 
              วัน ศุกร์  เวลา 10.00 –12.00 น. 
                          เวลา 13.00 –14.00 น. 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................1..............    วันที่..........6 พฤศจิกายน 2562.............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน.........5........ คน   ขาดเรียน…… คน  ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา 
  บอกจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวชิา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และท า 
ความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล 
บทเรียนที่ 1 หลักการและความส าคัญของการโฆษณา 
    1.  ความหมายของการโฆษณา 
    2.  วิวัฒนาการของการโฆษณา 
    3.  ประวัติการโฆษณาในประเทศไทย 
    4.  วัตถุประสงค์ของการโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ  นักศึกษา 
        ที่เราเข้าไปสอนให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

           1. อธิบายความหมายของการโฆษณาได้ 
           2. รู้และเข้าใจวิวัฒนาการของการโฆษณาได้ 
           3. รู้และเข้าใจประวัติการโฆษณาในประเทศไทยได้ 
           4. รู้และเข้าใจหลักการโฆษณาได้ 

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...............2.............    วนัที่.......... 13 พฤศจิกายน 2562.............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.........4..... คน   ขาดเรียน 1 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 1 หลักการและความส าคัญของการโฆษณา(ต่อ) 
     1.  หน้าที่ของการโฆษณา   
     2.  บทบาทของการโฆษณา 
     3.  ความส าคัญของการโฆษณา  
     4.  รูปแบบการน าเสนอโฆษณา 
     5.  หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณาสื่อโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่ 
        เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1. รู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการโฆษณาได้ 
           2.  อธิบายหน้าที่ของการโฆษณาได้ 
           3. อธิบายบทบาทของการโฆษณาได้ 
           4. ตระหนักถึงความส าคัญของการโฆษณาได้ 
           5. จ าแนกรูปแบบการน าเสนอโฆษณาได้ 
           6. หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณาได้ 

       7. จ าแนกสื่อโฆษณาได้ 

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



 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
แจ้งนักศึกษาที่ขาดเรียนว่า ถ้าใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 

และสอบถามจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................3.............    วันที่..........20 พฤศจิกายน 2562.............เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน   ขาดเรียน - คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 2 ประเภทและขั้นตอนของการโฆษณา 
    1.  การเตรียมการโฆษณา   
    2.  ประเภทของการโฆษณา 
    3.  ขั้นตอนการโฆษณา   
    4.  วงจรของการโฆษณา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้ 
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

           1. อธิบายการเตรียมการโฆษณาได้ 
           2. อธิบายประเภทของการโฆษณาได้ 
           3. จ าแนกขั้นตอนการโฆษณาได้ 

       4. อธิบายวงจรโฆษณาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   /   
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................4.............    วันที่..........27  พฤศจิกายน 2562...........  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน   ขาดเรียน - คน/ลากิจ -  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 3 การสร้างสรรค์งานโฆษณาและการเขียนข้อความโฆษณา   
    1.  การสร้างสรรค์งานโฆษณา 
    2.  ความหมายของข้อความโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

  1. อธิบายการสร้างสรรค์งานโฆษณาได้ 
           2. บอกความหมายของข้อความโฆษณาได้ 

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 
 แจ้งนักศึกษาที่ขาดเรียนว่า ถ้าใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 
และสอบถามจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ใครขาดเกิน 2 ครั้ง ท าเอกสารแจ้งถึงผู้ปกครอง 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุตภิา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................5.................    วันที่..........4 ธันวาคม 2562.............เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ -  คน/ออก -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 3 การสร้างสรรค์งานโฆษณาและการเขียนข้อความโฆษณา(ต่อ) 
     1. หลักการเขียนข้อความโฆษณา 

     2. วิธีการเขียนข้อความโฆษณา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้ 
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

        1. รู้และเข้าใจหลักการเขียนข้อความโฆษณาได้ 
        2. รู้และเข้าใจวิธีการเขียนข้อความโฆษณาได้   

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................6.............    วันที่..........11 ธันวาคม 2562...........  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน  -  คน/ลาป่วย -  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 4.  งานสร้างสรรค์โฆษณาด้านศิลป์และภาพประกอบโฆษณา 

     1. งานสร้างสรรค์โฆษณาด้านศิลป์  2. ความส าคัญของการใช้ภาพประกอบโฆษณา 
     3. ลักษณะของภาพประกอบโฆษณา   4. หน้าที่และประเภทของภาพประกอบโฆษณา 
     5. หลักการใช้ภาพประกอบโฆษณา 

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

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 1. อธิบายงานสร้างสรรค์โฆษณาด้านศิลป์ได้ 
        2. ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาพประกอบโฆษณาได้ 
        3. บอกลักษณะของภาพประกอบโฆษณาได้ 

    4. รู้และเข้าใจหน้าที่และประเภทของภาพประกอบโฆษณาได้ 
    5. รู้และเข้าใจหลักการใช้ภาพประกอบโฆษณาได้  

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                           อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................7..............    วันที่..........18 ธันวาคม 2562...........  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน..........4.......  คน  ขาดเรียน 1 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 5 การวางผังโฆษณา 

     1. ความหมายของการวางผังโฆษณา  2. หลักการวางผังโฆษณา 
     3. ขั้นตอนการวางผังโฆษณา   4. รูปแบบของการวางผังโฆษณา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหสาระ 
ให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1. บอกความหมายของการวางผังโฆษณาได้ 
            2. รู้และเข้าใจวางผังโฆษณา 
            3. อธิบายขั้นตอนการวางผังโฆษณาได้ 
            4. จ าแนกรูปแบบของการวางผังโฆษณาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้     
    4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................8..................    วันที่..........25 ธันวาคม 2562.............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน -  คน/ลากิจ  -  คน/ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 6.  สื่อการโฆษณา 

     1 ความหมายของสื่อการโฆษณา 
     2 ประเภทของสื่อการโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

           1 บอกความหมายของสื่อการโฆษณาได้ 
           2 แยกประเภทของสื่อการโฆษณาได้ 

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................9..................    วันที่..........1 มกราคม  2563.............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....-..... คน   เข้าเรียน.......-...... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
1 ม.ค. 2563 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 

3 ม.ค. 2563 บทเรียนที่ 6  สื่อการโฆษณา (ต่อ) 

                                                                        1. การเลือกสื่อการโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
        1. รู้และเข้าใจการเลือกสื่อการโฆษณา  

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.................10...............   วันที่..........8 มกราคม 2563...........  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน  -  คน/ลากิจ  -  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
สอบกลางภาค 2/2562  

 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน    
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  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 
      - 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................11.............. วันที่..............5 มกราคม 2563.............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……........ 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....6..... คน   เข้าเรียน.......4..... คน  ขาดเรียน 1  คน/ลาป่วย 1 คน/ออก -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 7  การวัดผลและประเมินผลการโฆษณา 

  1 ความหมายและความส าคัญของการวัดผลประเมินผลการโฆษณา 
     2 วัตถุประสงค์ของการวัดผลและประเมินผลการโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน

  ที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน. 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1 บอกความหมายและความส าคัญของการวัดผลประเมินผลการโฆษณาได้ 
 2 บอกวัตถุประสงค์ของการวัดผลและประเมินผลการโฆษณาได้ 

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..........22 มกราคม 2563............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 7.  การวัดผลและประเมินผลการโฆษณา(ต่อ) 
     1. ลักษณะของการวัดผลและประเมินผลการโฆษณา 
     2. ประเภทของการวัดผลและประเมินผลการโฆษณา 
     3. การวัดผลและประเมินผลการโฆษณา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์   ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1. บอกลักษณะของการวัดผลและประเมินผลการโฆษณาได้ 
 2. ประเภทของการวัดผลและประเมินผลการโฆษณา 
 3. การวัดผลและประเมินผลการโฆษณา 

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................13................    วันที่..........29 มกราคม 2563............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน  -  คน/ลากิจ -  คน/ออก -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 8  ตัวแทนโฆษณา 

     1. ความหมายของตัวแทนโฆษณา 
     2. รูปแบบการบริการของตัวแทนโฆษณา 
     3. บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
  1. บอกความหมายของตัวแทนโฆษณาได้ 
       2. บอกรูปแบบการบริการของตัวแทนโฆษณาได้ 
       3. อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนโฆษณาได้ 

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................14..............  วันที่.............5 กุมภาพันธ์ 2563............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศกึษา  (เต็ม).....6..... คน   เข้าเรียน.........6... คน  ขาดเรียน -  คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  บทเรียนที ่8  ตัวแทนโฆษณา(ต่อ) 
     1. การวางแผนงานของตัวแทนโฆษณา 
     2. โครงสร้างบริษัทตัวแทนโฆษณา 
     3. โอกาสและแนวโน้มธุรกิจตัวแทนโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
       1. อธิบายการวางแผนงานของตัวแทนโฆษณาได้ 
       2. ทราบถึงโครงสร้างบริษัทตัวแทนโฆษณา 
       3. อธิบายแนวโน้มธุรกิจตัวแทนโฆษณาได้ 

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................15............. วนัที่............12 กุมภาพันธ์ 2563...........  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......4..... คน  ขาดเรียน 1 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 9.  จรรยาบรรณ กฎหมายและองค์การที่ควบคุมการโฆษณา 
    1. หลักเกณฑ์การด าเนินงานของวิชาชีพโฆษณา  
    2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณธรรมและจริยธรรมของนักโฆษณา 
    3. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา   
    4. กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา 
    5. องค์การที่ควบคุมการโฆษณา   
    6. การโฆษณาเปรียบเทียบ 
    7. ลักษณะของการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน    
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
       1. บอกหลักเกณฑ์การด าเนินงานของวิชาชีพโฆษณาได้ 
   2. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อคุณธรรมและจริยธรรมของนักโฆษณาได้ 
       3. บอกจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณาได้ 
       4. รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา 
       5. บอกองค์การที่ควบคุมการโฆษณาได้ 
       6. บอกลักษณะการโฆษณาเปรียบเทียบได้ 
  7. บอกลักษณะของการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายได้ 

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................16............    วันที่..........19 กุมภาพันธ์ 2563...........  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลาป่วย -  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 10  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการโฆษณา 
     1. วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     2. อินเทอร์เน็ตกับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
        1. บอกวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
        2. บอกความหมายและลักษณะของการค้าระบบอินเล็กทรอนิกส์ได้  

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่.................17.............  วันที่............26 กุมภาพันธ์ 2563...........  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……....... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการโฆษณา(ต่อ) 
     1. การค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     2. เทคนิคการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการโฆษณา 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

  1. บอกผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ 
            2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการโฆษณาได้  

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 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...............18..................    วันที่..........2-6 มีนาคม  2563............  เวลา... 08.00 น. – 10.00 น……...... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน...................... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
สอบปลายภาค 2 / 2562 

ระหว่างวันที่ 2- 5 มีนาคม 2563 

 

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

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………. 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์………………………………………………………………………………………………. 
3.4)  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 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค าชี้แจง  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 และการวัดผลวิชานี้ /     
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 /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
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30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
 
 

     

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 167 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.77 

 

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) 


