
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
 

วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม รหัสวิชา10004106 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  
ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 

 
ครูผู้สอน นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์ 

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 

นักศึกษาสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,บัญชี ,การโรงแรม ,การจัดการ ,การตลาด  ชั้น ปวช. 1 

จ านวน 5 ห้องเรียน มีนักศึกษาท้ังหมด 80 คน ห้องเรียน 1405 
 

เวลาเรียน  วันจันทร์ เวลา13.00 - 15.00 น ,อังคาร เวลา08.00-10.00 น ,13.00-15.00 น  

พุธ เวลา08.00-10.00 น ,ศุกร์ เวลา08.00-10.00 น 

                

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 
 
 
 



 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่1   วันที่ 6 ,7 ,8 ,10 พ.ย. 60 เวลา 80.00-15.00 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน...........70........... คน   ขาดเรียน.........10........... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
1.1 บ าเหน็จ 
1.2 บ าเหน็จตัวแทน 
1.3 บ าเหน็จไปเชื่อมโยงในการเรียนรู้งานอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวัน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 

 
 
 



 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่2   วันที่ วันที่ 13 ,14 ,15 ,17 พ.ย. 60 เวลา08.00-15.00 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน.........72................ คน   ขาดเรียน..............8.......... คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
บ าเหน็จ  (ต่อ) 
      1.1. การค านวณเรื่องบ าเหน็จ 
     1.2. แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้เรื่องบ าเหน็จ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 

 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่3   วันที่ 20 ,21 22, 24 พ.ย.60 เวลา08.00-15.00 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..............71........... คน   ขาดเรียน..............9......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระหุ้น 
    1.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้น 
    1.2) ค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ขาดทุนจากการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ 
    1.3) แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เรื่องหุ้น 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์)  
                                                อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่4   วันที่ 27 ,28 ,29 พ.ย.60 เวลา08.00-15.00 น. ,1 ธ.ค. เวลา 08.00-10.00 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน...........74............. คน   ขาดเรียน..........6............ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
หุ้น (ต่อ) 
    1.1) ค านวณค่าใช้จ่าย ก าไร ขาดทุนจากการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ 
    1.2) แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เรื่องหุ้น 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 

 
 
 
 



 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่5   วันที่ 4 ,5 ,6 , 8 ธ.ค.60 เวลา 08.00-15.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..........68.............. คน   ขาดเรียน............12.............. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    1.1) อธิบายความหมายของตั๋วเงิน 
    1.2) บอกความหมายของตราสารทางการเงินชนิดต่าง ๆ 
    1.3) ค านวณตั๋วเงินที่ครบก าหนด หรือถูกขายก่อนวันถึงก าหนด 
    1.4) แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เรื่องต๋ัวเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

 



 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่7   วันที่ 12 ,13 ,15 ธ.ค. , 60 เวลา 08.00-15.00 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..........71.............. คน   ขาดเรียน............9........... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
ค่าจ้าง 

     1.1) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับค่าจ้างได้ 
     1.2) ค านวณเกี่ยวกับค่าจ้างได้ 
     1.3) แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โดยใช้ความรู้เรื่องค่าจ้างได้ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่8   วันที่ 18 ,19 ,20 ,21 ธ.ค., 60 เวลา 08.00-15.00 น. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน...........65............. คน   ขาดเรียน..........15............. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
ค่าเสื่อมราคา 
1.1) อธิบายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคา 
1.2) ค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีต่าง ๆ 
1.3) แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยความรู้เรื่องค่าเสื่อมราคา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่9   วันที่ 25 ,26 ,27 ,29 ธ.ค.60 เวลา 08.00-15.00 น.  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน.........65.............. คน   ขาดเรียน.........15............. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
เลขดัชนี 
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเลขดัชนี 
2. แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงโดยใช้ความรู้เรื่องเลขดัชนี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่10   วันที่ 8 ,9 ,10 ,11 ม.ค.61 เวลา 08.00 –15.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..........67............... คน   ขาดเรียน.............13............ คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
การตั้งราคาขาย 
    1.1) มาร์คอัพ 
    1.2) อัตรามาร์คอัพ 

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของตรีโกณมิติ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์)  
                                       อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่10   วันที่  15 ,16 ,17 ,19 ม.ค. 61 เวลา 08.00-12.00 ,13.00-15.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..........70............ คน   ขาดเรียน............10........... คน 
 
1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
     มาร์คอัพและมาร์คดาวน์ 
    1.1) บอกความหมายของมาร์คอัพ 
    1.2) ค านวณมาร์คอัพ 
    1.3) ค านวณอัตรามาร์คอัพ 
    1.4) บอกความหมายของมาร์คดาวน์ 
    1.5) ค านวณมาร์คดาวน์ 
    1.6) ค านวณอัตรามาร์คดาวน์ 
    1.7) แก้โจทย์ปัญหาการตั้งราคาขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 11   วันที่ 22 ,23 ,24 ,26 ม.ค.61 เวลา 08.00-15.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..........69............... คน   ขาดเรียน..........11............ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระมุม 
การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ 
    1.1) การค านวณเงินต้นของหนี้แรกเริ่ม 
    1.2) การค านวณราคาเงินผ่อน และดอกเบี้ยผ่อนช าระ 
    1.3) การค านวณเงินผ่อนช าระรายงวด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 12   วันที่ 29 ,30 ,31 ม.ค. 61 ,2 ก.พ. 61 เวลา10.00-12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน...........75............. คน   ขาดเรียน.............5............. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
ดอกเบี้ย 
1.1) ดอกเบี้ยคงต้น 
1.2) ดอกเบี้ยทบต้น 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................... .......................................................................................................  

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

     

                                      

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 13 วันที่ 5 ,6 ,7 ,9 ก.พ. 61 เวลา 08.00-15.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน............75............. คน   ขาดเรียน.........5............ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
    1.1) กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
    1.2) การทดลองสุ่ม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 14   วันที่ 12 ,13 ,14 ,16  ก.พ. 61 เวลา 08.00-15.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน...........72............ คน   ขาดเรียน...........8............... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
การทดลองสุ่ม  

1.1) ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ ในการค านวณบ าเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อม
ราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนช าระ ดอกเบี้ย 

1.2) ด าเนินการความน่าจะเป็นเบื้องต้น และน าผลไปใช้ในการคาดการณ์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์)  
                                       อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 15   วันที่ 19 ,20 ,21 ,23 ก.พ. 61 เวลา10.00-12.00  น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..........68............. คน   ขาดเรียน.......12................ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
การทดลองสุ่ม  (ต่อ) 
    1.1) น าความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
    1.2) .แซมเปิลสเปซ 
    1.3) เหตุการณก์ิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 16   วันที่ 26 ,27 ,28 ก.พ. 61 เวลา 08.00-15.00  น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80............ คน   เข้าเรียน..........72.............. คน   ขาดเรียน.........8............. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์)  
                                       อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที ่17 วันที่ 1 ,2 มี.ค. 61 เวลา 08.00-15.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)......80........... คน   เข้าเรียน.............69........... คน   ขาดเรียน............11.............. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
    กฎที่ส าคัญบางประการของความน่าจะเป็น 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
นักเรียนศึกษาสาระน่ารู้ด้วยตนเอง  และท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การท าเป็นขั้นตอน 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  สามารถแสดงวิธีท าการคิดค านวณได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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 
.......................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. .......................................................................... 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นายณัฐพงษ์  ชลุยรัตน์) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 


