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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  1  ระหว1างวันท่ี   5  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  9  มิถุนายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 1 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 6 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 1 คน 

 
1.  หัวข�อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ความรู.พื้นฐานทางการตลาด 
     บอกจุดประสงค,รายวิชา คําอธิบายรายวชิา มาตรฐานรายวชิา และแจ.งเกณฑ,การประเมินวดัผล และทําความตก
ลงเร่ืองการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให.นักศึกษามีส@วนร@วมในเกณฑ,การวัดผลและประเมินผล 
        1.  ลักษณะทั่วไปของการตลาด 
        2.  ความหมายของ “ตลาด”และ “การตลาด” 
        3.  ความสาํคัญของการตลาด 
     4.  แนวทางการศึกษาการตลาด 
     5.  เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให.ทําแบบประเมินผลตนเองก@อนเรียน 
 2. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ@ายทอดเนื้อหา     
สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ    
ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 3. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 

          4.1  อธิบายลักษณะทัว่ไปของการตลาดได. 
              4.2 บอกความหมายของ “ตลาด” (Market) และ “การตลาด” (Marketing) ได. 
              4.3 บอกความสําคัญของการตลาดได. 
     4.4  อธิบายแนวทางการศึกษาการตลาดได. 
     4.5  อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข.าใจ เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมาย 
           ด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา    
     ------------------     ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                          อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  2  ระหว1างวันท่ี   12  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  16  มิถุนายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 1 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 6 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 2 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แนวความคิดและสิ่งแวดล.อมทางการตลาด 
      1.  แนวคิดทางการตลาด 
      2.  สิ่งแวดล.อมทางการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 

   4.1  อธิบายแนวความคิดทางการตลาดได. 
             4.2.  อธิบายสิ่งแวดล.อมทางการตลาดได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 

                              

                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นางภัทรอร  ดวงมาลัย)  
                                                                             อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  3  ระหว1างวันท่ี   19  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  23  มิถุนายน  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 1 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แนวความคิดและสิ่งแวดล.อมทางการตลาด  (ต@อ) 
      1.  การวิเคราะห,  SWOT 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให.ทําแบบประเมินผลตนเองก@อนเรียน 
 2. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 3. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
          4.1   วิเคราะห, SWOT ได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด.วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
 
        
                      ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                               อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  4  ระหว1างวันท่ี   26  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 6 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 7 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การแบ1งส1วนตลาด  การเลือกตลาดเป@าหมาย และการกําหนดตําแหน1ง 
                                    ผลิตภัณฑ. 
      1.  การแบ@งส@วนตลาด 
     2.  การเลือกตลาดเปcาหมาย 
      3.  การกําหนดตําแหน@งผลิตภัณฑ, 
      4.  กลยุทธ,การตลาดในการแข@งขัน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
             4.1  อธิบายและแบ@งส@วนตลาดได. 
              4.2  อธิบายและเลือกตลาดเปcาหมายได. 
     4.3  อธิบายและกําหนดตําแหน@งผลิตภัณฑ,ได. 
     4.4  กําหนดกลยุทธ,ทางการตลาดในการแข@งขันได. 
  4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ี        
                  มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                            อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  5  ระหว1างวันท่ี   3  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  7  กรกฎาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 6 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 7 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   พฤติกรรมผู�บริโภค 
      1.  ความหมายของพฤติกรรมผู.บริโภค 
      2.  ปeจจัยท่ีมีอิทธิพลต@อพฤติกรรมการซ้ือ 
      3.  ทฤษฎีความต.องการของมาสโลว, 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
           4.1  อธิบายความหมายของพฤติกรรมผู.บริโภคได. 

4.2  อธิบายปeจจัยท่ีมีอิทธิพลต@อพฤติกรรมการซ้ือได. 
             4.3  บอกทฤษฎีความต.องการของมาสโลว,ได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                              อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  6  ระหว1างวันท่ี   10  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 3 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 8 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 6 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   พฤติกรรมผู�บริโภค (ต1อ) 
     1.  การวิเคราะห,พฤติกรรมผู.บริโภค  
     2.  กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู.บริโภค 
     3.  แบบจําลองพฤติกรรมผู.บริโภค 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให.ทําแบบประเมินผลตนเองก@อนเรียน 
 2. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 3. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
             4.1  วิเคราะห,พฤติกรรมผู.บรโิภคได. 
             4.2  อธิบายกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู.บริโภคได. 
             4.3  อธิบายแบบจําลองพฤติกรรมผู.บริโภคได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา      
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
        
                                                                          ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  7  ระหว1างวันท่ี   17  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  21  กรกฎาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 6 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 8 คน 

 
 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ผลิตภัณฑ. 
      1.  ความหมายของผลิตภัณฑ, 
      2.  องค,ประกอบของผลิตภัณฑ, 
      3.  การแบ@งประเภทของผลิตภัณฑ, 
      4.  ส@วนประสมของผลิตภัณฑ, 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
              4.1  บอกความหมายของผลิตภัณฑ,ได. 
              4.2  อธิบายองค,ประกอบของผลิตภัณฑ,ได. 
              4.3  อธิบายและแบ@งประเภทของผลิตภัณฑ,ได. 
              4.4  อธิบายส@วนประสมของผลิตภัณฑ,ได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                               อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  8  ระหว1างวันท่ี   24  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  27  กรกฎาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ผลิตภัณฑ.  (ต1อ) 
      1.  ส@วนประกอบของผลิตภัณฑ, 
      2.  ประเภทของตราสินค.า 
      3.  บรรจุภัณฑ, 
      4.  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ, 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
  4.1  อธิบายส@วนประกอบของผลิตภัณฑ,ได. 
             4.2  อธิบายประเภทของตราสินค.าได. 
             4.3  อธิบายและออกแบบบรรจุภัณฑ,ได. 
             4.4  อธิบายและกําหนดกลยุทธ,ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ,ได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ี  
                     มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
                ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  9  ระหว1างวันท่ี   31  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  4  สิงหาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 2 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สอบวัดความรู�กลางภาค  และเรียนเรื่องการกําหนดราคา 
      1.  ความหมายของราคา 
      2.  วัตถุประสงค,ในการกําหนดราคา 
      3.  วิธีการกําหนดราคา 
      4.  นโยบายราคา 
      5.  กลยุทธ,การต้ังราคา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให.ทําแบบประเมินผลตนเองก@อนเรียน 
 2. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 3. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
           4.1  บอกความหมายของราคาได. 
              4.2  บอกวัตถุประสงค,ในการกําหนดราคาได. 
     4.3  อธิบายและกําหนดราคาได. 
     4.4  อธิบายนโยบายราคาได. 
     4.5  อธิบายและกําหนดกลยุทธ,การต้ังราคาได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบตัิตามงานที ่
                      มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  10  ระหว1างวันท่ี   7  สิงหาคม  ถึงวันท่ี  11  สิงหาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 1 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 
1.  หัวข�อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การจัดจําหน1าย 
      1.  ความหมายของการจัดจําหน@าย   5. การค.าส@ง 
      2.  ช@องทางการจัดจาํหน@าย    6. การกระจายสนิค.า 
      3.  สถาบันการตลาด 
      4.  การค.าปลีก 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ@ายทอดเนื้อหา     
สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ    
ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 
           4.1  บอกความหมายของการจัดจําหน@ายได. 
              4.2  อธิบายระดบัของช@องทางการจัดจําหน@ายได. 
     4.3  บอกลักษณะของสถาบนัการตลาดได. 
           4.4  อธิบายรายละเอียดของการค.าปลีกได. 
     4.5  อธิบายรายละเอียดของการค.าส@งได. 
     4.6  อธิบายวิธีการกระจายสินค.าได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามารถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบตัิตามงานที ่
                      มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  11  ระหว1างวันท่ี   14  สิงหาคม  ถึงวันท่ี  18  สิงหาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 4 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การส1งเสริมการตลาด 
      1.  ความหมายของการส@งเสริมการตลาด      
      2.  กระบวนการติดต@อสื่อสาร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให.ทําแบบประเมินผลตนเองก@อนเรียน 
 2. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 3. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
           4.1  บอกความหมายของการส@งเสริมการตลาดได. 
              4.2  บอกองค,ประกอบของกระบวนการติดต@อสื่อสารได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ี 
                      มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
        
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                              อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  12  ระหว1างวันท่ี   21  สิงหาคม  ถึงวันท่ี  25  สิงหาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การส1งเสริมการตลาด (ต1อ) 
      1.  กลยุทธ,การส@งเสริมการตลาด 
      2.  ส@วนประสมการส@งเสริมการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
             4.1  อธิบายและกําหนดกลยุทธ,การส@งเสริมการตลาดได. 
             4.2  อธิบายลักษณะของส@วนประสมการส@งเสริมการตลาดได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ี  
                   มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
 
 

                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                           อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห.ท่ี  13  ระหว1างวันท่ี  28 สิงหาคม  ถึงวันท่ี  1  กันยายน  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 6 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 8 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การนําเทคโนโลยีมาประยุกต.ใช�ในงานด�านการตลาด 
       1.  เทคโนโลยีทางการตลาด 

          2.  สารสนเทศทางการตลาด 
          3.  อินเทอร,เน็ต 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให.ทําแบบประเมินผลตนเองก@อนเรียน 
 2. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 3. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
    4.1  อธิบายเทคโนโลยีทางการตลาดได. 
         4.2  อธิบายสารสนเทศทางการตลาดได. 
         4.3  อธิบายวิธีการใช.อินเทอร,เน็ตได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
           4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฎิบัติตามงานท่ี 
                       มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                              อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห.ท่ี  14  ระหว1างวันท่ี   4  กันยายน  ถึงวันท่ี  8 กันยายน 2560  
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 3 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 9 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 3 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การนําเทคโนโลยีมาประยุกต.ใช�ในงานด�านการตลาด  (ต1อ) 
        1.  พาณิชย,อิเล็กทรอนิกส, 
        2.  การบริหารลูกค.าสัมพันธ, 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
              4.1  อธิบายพาณิชย,อิเล็กทรอนิกส,ได. 

             4.2  อธิบายและกําหนดกลยุทธ,การบริหารลูกค.าสัมพันธ,ได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ี 
                      มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  15  ระหว1างวันท่ี   11  กันยายน  ถึงวันท่ี  15  กันยายน 2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 3 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 10 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 4 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แผนธุรกิจ 
        1.  ความหมายและความสําคัญของแผนธุรกิจ 
        2.  ปกหน.าและสารบัญ 
        3.  วิสัยทัศน,  พันกิจ  และเปcาหมาย 
        4.  บทสรุปผู.บริหาร 
        5.  ประวัติกิจการ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา     
สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ    
ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 

                4.1  อธิบายความหมายและความสําคัญของแผนธุรกิจได. 
                   4.2. อธิบายและจัดทําปกหน.าและสารบัญได. 

              4.3  อธิบายและกําหนดวิสัยทัศน,  พันธกิจ  และเปcาหมายได. 
             4.4  อธิบายและเขียนบทสรุปผู.บริหารได. 
             4.5  อธิบายและเขียนประวัติกิจการได. 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
              4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ี 
                    มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  16  ระหว1างวันท่ี   18  กันยายน  ถึงวันท่ี  22  กันยายน 2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 5 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 2 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แผนธุรกิจ  (ต1อ) 
       1.  การวิเคราะห,สถานการณ, 
       2.  แผนการตลาด 
       3.  แผนการจัดการ 
       4.  แผนการผลิต 
       5.  แผนการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให.ทําแบบประเมินผลตนเองก@อนเรียน 
 2. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 3. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 
 4.1  อธิบายและวิเคราะห,สถานการณ,ได. 
 4.2  อธิบายและเขียนแผนการตลาดได. 
                4.3  อธิบายและเขียนแผนการจัดการได. 
 4.4  อธิบายและเขียนแผนการผลิตได. 
 4.5  อธิบายและเขียนแผนการเงินได.  
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบตัิตามงานที ่
                      มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  17  ระหว1างวันท่ี   25  กันยายน  ถึงวันท่ี  29  กันยายน 2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน 1 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน 2 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรับผิดชอบต1อสังคมและจรรยาบรรณทางการตลาด 
      1.  ธุรกิจกับความรับผิดชอบต@อสังคม 

        2.  จรรยาบรรณทางการตลาด 
      3.  คุณสมบัติของนักการตลาด 
      4.  อุปสรรคต@อจรรยาบรรณ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข.าสู@บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู.สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ@ายทอดเนื้อหา
     สาระใช.วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช.เทคนิคในการ
    ถ@ายทอดเนื้อหาสาระให.น@าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย@าง 
 2. ให.ฝLกทําแบบฝLกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข.อมูลอย@างเปNนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปNนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝOรู.  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได�      
     4.1  อธิบายเก่ียวกับธุรกิจกับความรับผิดชอบต@อสังคมได. 
              4.2  บอกข.อปฏิบัติของจรรยาบรรณทางการตลาดได. 
              4.3  บอกคุณสมบัติของนักการตลาดได. 
              4.4  บอกอุปสรรคท่ีมีต@อจรรยาบรรณได.              
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู.ได.ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามรถเข.าใจ  เรียนรู.ตามเอกสารประกอบการสอน และฝLกปฏิบัติตามงานท่ี 
                   มอบหมายด.วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได.ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให.คําปรึกษา 
        ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                         อาจารย,ผู.สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  18 ระหว1างวันท่ี   2  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  6 ตุลาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1 สายตรง   25  คน  เข.าเรียน 25 คน   ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/3 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน – คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การบัญชี (เต็ม) ปวส.1/4 สายม.6  41  คน  เข.าเรียน 41 คน  ขาดเรียน – คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู�ปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรู.ปลายภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)      
5.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
      - 

 
        

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

                                         อาจารย,ผู.สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู�สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค,เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู.สอน เพ่ือใช.เปNนข.อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให.เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอให.ท@านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย � ลงในช@องท่ีตรงกับสิ่งท่ีท@านปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น.อย      1  =  น.อยท่ีสุดหรือไม@เลย 
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ส1วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู.สอนได.ช้ีแจงวัตถุประสงค, จุดมุ@งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี /     
2. ผู.สอนมีแผนการสอนครบถ.วน /     
3. เตรียมการสอนล@วงหน.าท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     
4. ค.นคว.าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให.ถูกต.องทันสมัย /     
5. เข.าสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช.เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให.ผู.เรียนค.นคว.าเพ่ิมเตมิ  /    
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคุณธรรมในระหว@างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี /     
ส1วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ@งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู.เรยีน /     
12. เน้ือหาวิชาให.ความรู.แก@ผู.เรียน /     
13. เปNนวิชาท่ีทําความเข.าใจได. /     
14. วิชาน้ีกระตุ.นให.เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู.สอนอธิบายหรือบรรยายได.แจ@มแจ.ง /     
16. กระตุ.นให.ผู.เรียนค.นคว.าเพ่ิมเติม /     
17. เปlดโอกาสให.ผู.เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู.สอนตอบปeญหาหรือช้ีแจงได.กระจ@าง /     
19. ผู.สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกับการนําไปใช. /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ,ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ,ท่ีใช.เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให.ผู.เรียนทําหรือค.นคว.าเพ่ิมเติม   /    
23. ผู.เรียนมโีอกาสฝLกตนเองให.มวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     
24. ผู.สอนตรวจและแจ.งผลงานของผู.เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู.ระหว@างสอน /     
26. ผู.สอนเอาใจใส@ต@อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู.สอนสนใจและช@วยเหลือผู.เรยีน /     
28. บรรยากาศในห.องเรียนเปNนกันเอง /     
29. ผู.สอนเปlดโอกาสให.ซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
30. จัดให.มีกิจกรรมหรือการฝLกเสริมการเรียนรู.  /    
 
 

     

ตอนท่ี 3  การบูรณาการ      
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31.  มุ@งเน.นสมรรถนะอาชีพ / 
32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส@งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส@งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปNนไทย  (Decency)  /    
35.  ส@งเสริมภูมิคุ.มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 164 
ค1าเฉลี่ยท่ีได� (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลการประเมินอยู@ในระดบั    

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


