
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ รหัสวิชา 20218404 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

 
 

อาจารยผูสอน นางภัทรอร   ดวงมาลัย 

สาขาวิชาการตลาด 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ชั้น ปวส. 1  จํานวนเต็ม 20 คน   

หองเรียน 2101  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน  วันพุธ  เวลา 11.00 – 12.00 น./13.00 - 15.00 น. 

 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  1  ระหวางวันที่   6  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  องคการและการจัดการองคการ 

      บอกจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจงเกณฑการประเมินวัดผล และ

ทําความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในเกณฑการวัดผลและ

ประเมินผล   1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายขององคการ 

       1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะขององคการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายขององคการได   

  4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับลักษณะขององคการได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  -----                          ลงชื่อ ........................................ 
                                             (นางภทัรอร  ดวงมาลัย) 

                                                     อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  2  ระหวางวันที่   13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17 พฤศจิกายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพในองคการ 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับขอแตกตางของคําวาประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพในองคการได   

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับขอแตกตางของคําวาประสิทธิผลกับประสิทธิภาพได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติงานตามที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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

                                                อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  3  ระหวางวันที่   20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  วัฒนธรรมองคการ 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมองคการ 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับแนวความคิดวัฒนธรรมองคการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมองคการได 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับแนวความคิดวัฒนธรรมองคการได   

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
             ลงชื่อ ........................................ 
                                         (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                                 อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  4  ระหวางวันที่   27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  พฤติกรรมการทํางาน 

  1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมในองคการ 

  1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมในองคการได   

  4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
    

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

                                        อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  5  ระหวางวันที่  4  ธันวาคม  ถึงวันที่  8  ธันวาคม   2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การจัดการความเสี่ยง 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของความเสี่ยง 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของความเสี่ยงได   

  4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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

                                         อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  6  ระหวางวันที่   11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การจัดการความขัดแยงในองคการ 

  1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับทฤษฎีความขัดแยง 

  1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายของความขัดแยง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับทฤษฎีความขัดแยงได 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายของความขัดแยงได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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

                                                 อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาหที่  7  ระหวางวันที่   18  ธันวาคม  ถึงวันที่  22 ธันวาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การจัดการความขัดแยงในองคการ (ตอ) 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของความขัดแยง   

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความขัดแยง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับประเภทของความขัดแยงได   

  4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุของความขัดแยงได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
        ลงชื่อ ........................................ 
                                         (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                                 อาจารยผูสอน 



                          แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  8  ระหวางวันที่   25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29 ธันวาคม  2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายของกลยุทธในองคการ   

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดชุดของทรัพยากรที่จะใชในองคการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายของกลยุทธในองคการได   

  4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับการจัดชุดของทรัพยากรที่จะใชในองคการได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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

                                                 อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  9  ระหวางวันที่   1  มกราคม  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน  ขาดเรียน – คน 

 
1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 สอบวัดความรูกลางภาคเรียน 

 

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - 
 
 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
      - 

 
       

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

                                                 อาจารยผูสอน 

 
 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  10  ระหวางวันที่   8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กิจกรรมกลุมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการจําลองสถานการณ กิจกรรม 7 ส. 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการจําลองสถานการณ กิจกรรม QCC 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับจําลองสถานการณ กิจกรรม 7 ส.ไดอยางถูกตอง 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับการจําลองสถานการณ กิจกรรม QCC ไดอยางถูกตอง  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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

                                                 อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  11  ระหวางวันที่   15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถและทักษะการทํางาน 

  1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานรางกาย อารมณและสติปญญา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถและทักษะการทํางานได 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานรางกาย อารมณและสติปญญาได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 

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

                                                 อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาหที่  12  ระหวางวันที่   22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (ตอ) 

  1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานความคิด 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานสังคม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานความคิดได 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานสังคมได   

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
        ลงชื่อ ........................................ 
                                         (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                     อาจารยผูสอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  13  ระหวางวันที่   29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กิจกรรมการพัฒนาทีมงาน 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของทีมงานและการทํางานเปนทีม 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของการทํางานเปนทีม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของทีมงานและการทํางานเปนทีมได 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวเกี่ยวกับองคประกอบของการทํางานเปนทีมได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  14  ระหวางวันที่   5   กุมภาพันธ  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความหมายและกระบวนการวางแผนพัฒนางาน 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการวางแผน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

   4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการวางแผนได   

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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

 



    แบบบันทกึหลังสอน 
สัปดาหที่  15  ระหวางวันที่   12  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความหมายและกระบวนการวางแผนพัฒนางาน (ตอ) 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการพัฒนางาน 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

    ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการพัฒนางานได 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับตัดสินใจเลือกแนวทางการแกปญหาได  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
            ลงชื่อ ........................................ 
                                         (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                     อาจารยผูสอน 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  16  ระหวางวันที่   19  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  หลักการและกระบวนการการบริหารงานคุณภาพ 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารคุณภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารคุณภาพได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
        

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



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  17  ระหวางวันที่   26  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 

1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การดําเนินงานสูเปาหมายการบริหารคุณภาพ 

 1.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 

 1.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการผลิตหรือการบริการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถายทอดเนื้อหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ

   ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1  อธิบายความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรได 

 4.2  อธิบายความรูเกี่ยวกับการผลิตหรือการบริการได   

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    
                  ----- 
 

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



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาหที่  18  ระหวางวันที่   5  มีนาคม  ถึงวันที่  9  มีนาคม  2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส.1 สายยตรง+ม.6 จํานวน 20 คน เขาเรียน 20 คน ขาดเรียน – คน 

 
1.  หัวขอเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 

 

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - 
 
 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
      - 

 

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



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยที่สุดหรือไมเลย 

 
 

สิ่งที่ทานปฏิบัต ิ
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สวนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหถูกตองทันสมัย /     

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพิ่มเตมิ  /    

9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

สวนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรยีน /     

12. เนื้อหาวิชาใหความรูแกผูเรียน /     

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     

14. วิชานี้กระตุนใหเกิดความคิดรเิริ่ม  /    

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม /     

17. เปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง /     

19. ผูสอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพิ่มเติม   /    

23. ผูเรียนมโีอกาสฝกตนเองใหมวีินัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรยีมการสอน /     
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27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกนัเอง /     

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู  /    

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 
 

/    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 163 

คาเฉลี่ยที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.66 

สรุปผลการประเมินอยูในระดบั    

 
  
 

 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) 


