
  

 

    

 บันทึกหลังการสอน 
 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชาโครงการ  รหัสวิชา  10218601 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2559 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562 
 

อาจารย์ผู้สอน ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร   ปิดตะ 
สาขาวิชาการตลาด 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ชั้น ปวช.3  จ านวนเต็ม 6 คน 

ห้องเรียน 2101  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 

เวลาเรียน  วันอังคาร/พุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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 แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   3  มิถุนายน  ถึงวันที่  7  มิถุนายน  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้เบื้องต้นในการจัดท าโครงการ 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยและลักษณะของโครงกำร 

 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของโครงกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยและลักษณะของโครงกำรได้   

  4.2 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของโครงกำรได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                              อำจำรย์ผู้สอน 
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 แบบบันทึกหลังสอน 

  สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่   10  มิถุนายน  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กระบวนการจัดท าโครงการ 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรขออนุมัติโครงกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำรได้ 

4.2 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรขออนุมัติโครงกำรได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
            4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจเรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                  ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำที่ขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                         อำจำรย์ผู้สอน  
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แบบบันทึกหลังสอน 

  สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่   17  มิถุนายน  ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562  
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   : กระบวนการจัดท าโครงการ (ต่อ) 
       1.1 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
     1.2 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  สำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำรได ้    
 4.2  สำมำรถจัดท ำรำยงำนโครงกำรวิชำชีพได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ----- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

  สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   24  มิถุนายน  ถึงวันที่  28  มิถุนายน  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  การเลือกหัวข้อโครงการ 
    1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรวชิำกำรให้ก่อเกิดโครงกำรวิชำชพี 
    1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกโครงกำรประเภทสิ่งประเภทสิ่งประดษิฐ์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกหัวข้อโครงกำรได้ 
   4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกโครงกำรประเภทสิ่งประเภทสิ่งประดษิฐ์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ---- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่   1  กรกฎาคม  ถึงวันที่  5  กรกฎาคม   2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  การเลือกหัวข้อโครงการ (ต่อ) 
     1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกโครงกำรทดลองและวิจยั 
     1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลือกโครงกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
      4.1 อธิบำยควำมรู้เก่ียวกับกำรเลือกโครงกำรทดลองและวจิัย    
      4.2 สำมำรถตัดสินใจเลือกโครงกำรได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำที่ขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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 แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  8  กรกฎาคม  ถึงวันที่  12  กรกฎาคม  2562   
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  กำรเขียนโครงกำร 
    1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงกำร 
    1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับล ำดับขั้นตอนกำรเขียนโครงกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
      4.1 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของโครงกำรได ้
      4.2 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับล ำดับขัน้ตอนกำรเขียนโครงกำรได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา      
     -------- 

       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   15  กรกฎาคม  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  การเขียนโครงการ 

      1.1 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับเรียนรู้กระบวนกำรกลุ่ม 

     1.2 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับวธิีกำรกระบวนกำรกลุ่ม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดบัขัน้ 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
    4.1 อธบิำยควมำรู้เกี่ยวกับเรียนรู้กระบวนกำรกลุ่มได้   
    4.2 อธบิำยควมำรู้เกี่ยวกับวิธีกำรกระบวนกำรกลุ่มได ้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ------- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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 แบบบันทึกหลังสอน 

  สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   22  กรกฎาคม  ถึงวันที่  26  กรกฎาคม  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  โครงกำรสิ่งประดิษฐ์ 
    1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของสิ่งประดิษฐ ์
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
     4.1 อธบิำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของสิ่งประดิษฐไ์ด ้
      4.2 อธบิำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำของสิ่งประดิษฐ์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ------- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่   29  กรกฎาคม  ถึงวันที่  2  สิงหาคม  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ :  โครงกำรสิ่งประดษิฐ ์(ต่อ) 
 1.1 แสดงควำมรู้เกีย่วกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่ควรเลือกท ำโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ 
    1.2 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรสิ่งประดษิฐ ์
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
     4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่ควรเลือกท ำโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ได ้
       4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  --- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   5  สิงหาคม  ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2562  
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  โครงการจัดท าธุรกิจและบริการ /สอบกลางภาค 
     1.1 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจและบริกำร  
     1.2 น ำเสนอข้อมูลโครงกำรวิชำชีพ คร้ังที่ 1 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. แต่ละกลุ่มน ำเสนอข้อมูลโครงกำรของตนเองที่ต้องกำรจัดท ำ 
 2. ฟังค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1 อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจและบริกำรได้   
  4.2 สำมำรถน ำเสนอโครงกำรวชิำชพีของตนเองได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     --- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่ 12  สิงหาคม  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2562  
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  โครงการจัดท าธุรกจิและบรกิาร 
     1.1 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรสร้ำงรำยได้แก่โครงกำรกำรจัดท ำธุรกิจและบริกำร 
     1.2 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรกำรจัดท ำธุรกิจและบริกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
    4.1  อธิบำยกำรควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรสรำ้งรำยได้แก่โครงกำรกำรจัดท ำธุรกิจและบริกำรได้  
     4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับโครงกำรกำรจัดท ำธุรกิจและบริกำรได ้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏบิัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     --- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  19  สิงหาคม  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562  
สำขำวชิำ กำรตลำด  ปวช.3  จ ำนวนนักศึกษำ  6  คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน 1 คน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  โครงกำรทดลองและวิจัย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับกำรทดลองแลวจิัย 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรวิจัย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1  อธิบำยกำรควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับกำรทดลองแลวิจัยได ้  
    4.2  อธิบำยกำรควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรวิจัยได ้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     --- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   26  สิงหาคม  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2562  
สำขำวชิำ กำรตลำด  ปวช.3  จ ำนวนนักศึกษำ  5  คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  โครงการทดลองและวิจัย (ตอ่) 
     1.1 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรแปลผล 
     1.2 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรค้นคว้ำข้อมูลและเอกสำรอ้ำงอิง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรประมวลผลข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรแปลผลได ้  
   4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรค้นคว้ำข้อมูลและเอกสำรอ้ำงอิงได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     --- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 



15 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  2  กันยายน  ถึงวันที่  6  กันยายน  2562  
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  การสรุปผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

       แสดงควำมรู้เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1  อธิบำยควำมรูเ้ก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนได ้    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     --- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
 

 



16 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  9  กันยายน  ถึงวันที่  13  กันยายน  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  การสรุปผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงาน (ต่อ) 
 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
    อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับรำยงำนกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำรได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     --- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   16  กันยายน  ถึงวันที่  20  กันยายน  2562 
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  การน าเสนอผลงาน 
     1.1 แสดงควำมรูเ้ก่ียวกับควำมหมำยของกำรน ำเสนอผลงำน 
    1.2 แสดงควำมรูเ้ก่ียวกับเทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้  
        4.1  อธิบำยควำมรูเ้ก่ียวกับควำมหมำยของกำรน ำเสนอผลงำนได ้   
          4.2  อธิบำยควำมรูเ้ก่ียวกับเทคนิคกำรน ำเสนอผลงำน ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ---- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   23  กันยายน  ถึงวันที่  27  กันยายน  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  การน าเสนอผลงาน 
 แสดงควำมรู้ผลงำนน ำเสนอโครงกำรวิชำชีพและสื่อโสตทัศนป์ระกอบกำรน ำเสนอโครงกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้      
     อธิบำยและน ำเสนอโครงกำรวชิำชพีและสื่อโสตทัศน์ประกอบกำรน ำเสนอโครงกำรได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ---- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  18  ระหว่างวันที่   30  กันยายน   ถึงวันที่  4  ตุลาคม  2562  
จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด  ปวช.3 จ ำนวน 5 คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   : การน าเสนอผลงานโครงการวิชาชีพ 

สอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 1/2562 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

  
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี      
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยำเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     --- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต. หญิง ...................................... 
                                     (ปริฉัตร  ปิดตะ) 
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำเครื่องหมำย  ลงใน
ช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผล

วิชำนี ้
/     

2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งเนือ้หำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรบัปรุงเนื้อหำวชิำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนีช้ัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน /     
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคดิริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือชี้แจงได้กระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /     
20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนที่ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม   /    
23. ผู้เรียนมีโอกำสฝึกตนเองให้มีวินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
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25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผูเ้รียน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
 
 

     

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
33.  ส่งเสริมประชำธปิไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพตดิ  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 167 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.77 

 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

 
 ดีมำก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปำนกลำง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมำก   (1.00 – 1.49) 


