
 

s 
 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

วิชา การประชาสมัพันธ ์รหัสวิชา 10218701 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
อาจารย์ผูส้อน นางสาวชุติภา  ค าพันธ์ 

สาขาวิชา การตลาด 
 

นักศึกษาสาขาวิชา การตลาด  ชั้น ปวช.2  จ านวนเต็ม 5 คน   

ห้องเรียน 2102  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน  วันอังคาร  08:00 –11:00 น.  

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 1..............    วันที่........... 5 พฤศจิกายน 2562 ............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน.........3........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา 
บอกจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวชิา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และท าความตก
ลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์กา วัดผลและประเมินผล 
บทเรียนที่ 1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
          1.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
          1.2 ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
          1.3 จุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้      
            บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพได้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้ บอกแนวทางวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

            1. อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ์ได้ 
            2. อธิบายความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 
            3. อธิบายจุดมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ได้ 

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........... 12 พฤศจิกายน 2562 ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน...... 2 ........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ป่วย  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์(ต่อ) 
            1.4 ความแตกต่างระหว่างการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
            1.5 การประชาสัมพันธ์ภาครัฐและภาคเอกชน 
            1.6 ความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์ 
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. จ าแนกความแตกต่างระหว่างการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
         2. อธิบายการประชาสัมพันธ์ภาครัฐและภาคเอกชนได้ 
         3. อธิบายความก้าวหน้าของการประชาสัมพันธ์ได้ 
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........... 19  พฤศจิกายน 2562 ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน....... 4........ คน   ขาดเรียน  1  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 2  ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ 

            2.1 การแบ่งยุคของการประชาสัมพันธ์ 
            2.2 การประชาสัมพันธ์ยุคโบราณ 
           2.3 การประชาสัมพันธ์ยุคที่เป็นระบบ 
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. อธิบายการแบ่งยุคของการประชาสัมพันธ์ได้ 
         2. จ าแนกความแตกต่างของการประชาสัมพันธ์แต่ละยุคได้ 
         3. อธิบายสาระส าคัญของการประชาสัมพันธ์แต่ละยุคได้ 
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 ...............    วันที่........... 26  พฤศจิกายน 2562 ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5 ........... คน   เข้าเรียน..........3........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน… 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที ่2.  ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์(ต่อ) 
     2.4 การประชาสัมพันธ์ยุคธุรกิจอุตสาหกรรม  2.5 การประชาสัมพันธ์ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 
     2.6 การประชาสัมพันธ์ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 
     2.7 การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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. อธิบายวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์แต่ละยุคได้ 
        2. ตระหนักถึงความส าคัญของประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ 
        3. อธิบายการประชาสัมพันธ์ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 
        4. อธิบายการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ได้ 
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........... 3.  ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 5........... คน   เข้าเรียน....... 3........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

     บทเรียนที่ 3  ปรัชญาและหลักการประชาสัมพันธ์ 
               3.1 ปรัชญาและหลักการประชาสัมพันธ์ 
               3.2 การบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบ 

            3.3 การป้องกันและและแก้ไขความเข้าใจผิด 
            3.4 การส ารวจประชามติ 

     บทเรียนที่ 4  องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 
                       4.1 สถาบันหรือหน่วยงานหรือองค์กร (Institution Organization) 
                       4.2 กลุ่มประชาชน (The Public) 
                       4.3 ความสัมพันธ์อันดี (Good Relationship) 

                   4.4 ประชามติ (Public Opinion) 
                       4.5 แผนงานและความต่อเนื่อง (Planning) 

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.  ปรัชญาและหลักการประชาสัมพันธ์ 
             3.1 อธิบายปรัชญาและหลักการส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 
             3.2 อธิบายถึงการบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบได้ 

         3.3 อธิบายวิธีการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดในเรื่องเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ได้ 
         3.4 อธิบายความส าคัญของการส ารวจประชามติได้  
         3.5 สามารถน าหลักประชาสัมพันธ์มาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 



        4.  องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 
             4.1 อธิบายองค์ประกอบส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 
             4.2 อธิบายความหมายและความส าคัญขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบได้ 
             4.3 อธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์และน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

         4.4 ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ 

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........... 10  ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)............5............ คน   เข้าเรียน.........-.......... คน   ขาดเรียน  ....  คน    ออก  - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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     
  - 

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    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 7 ...............    วันที่........... 17  ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5............. คน   เข้าเรียน.......3....... คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน….. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 5.  หน้าที่และความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์ 
                  5.1 งานของนักประชาสัมพันธ์ 
                  5.2 หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ 
                  5.3 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 

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. อธิบายงานที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องปฏิบัติได้ 
         2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ได้ 
         3. อธิบายคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ได้ 
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.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 8 ...............    วันที่........... 24  ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5......... คน   เข้าเรียน.........3......... คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -  คน..…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    
     บทเรียนที่ 6.  ขัน้ตอนและการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
                       6.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร 
                       6.2 กระบวนการและประเภทการติดต่อสื่อสาร 
                       6.3 รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร 
                       6.4 อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการสื่อสาร 
                       6.5 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 
                       6.6 การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น 
                       6.7 การวางแผนและการตัดสินใจ 
                       6.8 การปฏิบัติงานและการประเมินผลประชาสัมพันธ์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (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. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารได้ 
         2. อธิบายกระบวนการและประเภทการติดต่อสื่อสารได้ 
         3. จ าแนกรูปแบบของการติดต่อสื่อสารได้ 
         4. อธิบายอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการสื่อสารได้ 
         5. จ าแนกขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ได้ 
         6. อธิบายการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นได้ 
         7. วิเคราะห์และวางแผนและการตัดสินใจได้ 
         8. อธิบายการปฏิบัติงานและการประเมินผลประชาสัมพันธ์ได้ 

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................ 9 ...............    วันที่...........31 ธันวาคม 2562 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน..........5......... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   
หยุดชดเชยวันสิ้นปี 

 

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.  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...........7 มกราคม 2563 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 5............ คน   เข้าเรียน.........5..... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน….... 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 

 
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 และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 

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.......... 14 มกราคม 2563 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5............ คน   เข้าเรียน.........5........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 7.  สื่อมวลชนสัมพันธ์ 

     7.1 ความหมายของสื่อมวลชนสัมพันธ์  7.2 วัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
     7.3 บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนโฆษณา 7.4 แนวทางการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

     7.5 การสร้างความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์เกื้อกูล 

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. อธิบายความหมายของสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้ 2. อธิบายวัตถุประสงค์ของสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้ 
         3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนโฆษณาได้ 4. อธิบายแนวทางการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์ได้ 
         5. อธิบายการสร้างความสัมพันธ์แบบผลประโยชน์เกื้อกูลได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
         4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
         4.2 นกัศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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........... 21 มกราคม 2563 ............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน.......5........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก   - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    บทเรียนที่ 8.  การเขียนข่าวและการประชุมแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
                   8.1 ความหมายของ “ข่าวแจก”และการจัดประชุมแถลงข่าว 

                   8.2 หลักการเขียนข่าวและการจัดส่งข่าวแจก 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา 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. อธิบายความหมายของ “ข่าวแจก”และการจัดประชุมแถลงข่าว 
         2. อธิบายหลักการเขียนข่าวและเขียนข่าวแจกได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
         4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 

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.......... 28 มกราคม 2563 ............  เวลา…... 08.00 น. – 12.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5......... คน   เข้าเรียน.........5........ คน   ขาดเรียน   -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 8.  การเขียนข่าวและการประชุมแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์(ต่อ) 
                  8.3 ความส าคัญของการจัดประชุมแถลงข่าว 

                  8.4 ขั้นตอนการจัดประชุมแถลงข่าว 

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. อธิบายความส าคัญของการจัดประชุมแถลงข่าวได้ 
         2. จัดประชุมแถลงข่าวได้ 

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.......... 4 กุมภาพันธ์ 2563............  เวลา…... .08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน.........5........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 9  สื่อค าพูดและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
     9.1 ความหมายความส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์  9.2 สื่อค าพูดและสื่อสิ่งพิมพ์ 
     9.3 รูปแบบของการใช้สื่อค าพูด   9.4 ข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อค าพูด 
     9.5 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ 
2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
     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. อธิบายความหมายความส าคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ได้  2. อธิบายสื่อค าพูดและสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
         3. จ าแนกรูปแบบของการใช้สื่อค าพูดได้   4. อธิบายข้อดีและข้อจ ากัดของสื่อค าพูดได้ 
         5. อธิบายประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ได้ 
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 ............    วันที่....... 11 กุมภาพันธ์ 2563 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)..........5........... คน   เข้าเรียน......... 2........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 10  ส่ือภาพและเสียงและสื่ออ่ืนๆ 

                   10.1 การใช้สื่อภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
                   10.2 การใช้สื่อเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
                                                     10.3 วิทยุกระจายสียง(Radio) 
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. อธิบายการใช้สื่อภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้ 
         2. อธิบายการใช้สื่อเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้ 
         3. อธิบายการใช้สื่อภาพและเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้ 
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........... 18  กุมภาพันธ์ 2563 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 5........... คน   เข้าเรียน........4........ คน   ขาดเรียน 1  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 10  ส่ือภาพและเสียงและสื่ออ่ืนๆ(ต่อ) 

                   10.4 การใช้สื่อภาพและเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
                   10.5 สื่อโทรทัศน์ 
                   10.6 สื่ออ่ืนๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
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. อธิบายสื่ออ่ืนๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้  
         2. อธิบายสื่อโทรทัศน์ได้ 
         3. อธิบายสื่ออ่ืนๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 
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................ 17 ...............    วันที่...........25 กุมภาพันธ์ 2563........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5.......... คน   เข้าเรียน.........4........ คน   ขาดเรียน  1  คน    ออก  - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทเรียนที่ 11.  จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

     11.1 ความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณ 11.2 จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
     11.3 จริยธรรมของหนังสือพิมพ์   11.4 จรรยาบรรณของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 
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. อธิบายความหมายและความส าคัญของจรรยาบรรณได้ 
         2. อธิบายจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ได้ 
         3. อธิบายจริยธรรมของหนังสือพิมพ์ได้ 
         4. อธิบายจรรยาบรรณของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยได้ 
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 
 
 

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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       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 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) 


