
 

      บันทกึหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 

 

      วิชา  กลยุทธก์ารตลาด       รหัสวิชา  20218306 

    หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง     พุทธศักราช  2559 

ภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา     2562 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน  นางภัทรอร  ดวงมาลัย 

สาขาวิชาการตลาด 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระดับช้ัน ปวส. 2 สายตรงและสาย ม.6  

ห้องเรียน 2103  ช้ัน 1 ตกึบริหารธุรกิจ 

 

 

     

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   3  มิถุนายน  ถึงวันที่  7 มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บอกจุดประสงค์รายวิชา คําอธบิายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์               
การประเมินวัดผล และทําความตกลงเร่ืองการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์              
การวัดผลและประเมินผล  และเรียนเนื้อหา  เร่ือง หลักการและกลยุทธ์ทางการตลาด 
        1.1. ความหมายของตลาดและการตลาด 
        1.2. ความสําคัญของการตลาด 
        1.3. หน้าที่หลักของการตลาด 
        1.4. ประเภทของตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. บอกความหมายของตลาดและการตลาดได ้
           4.2. บอกความสําคัญของการตลาดได ้
             4.3. อธิบายหน้าที่หลักของการตลาดได ้
             4.4. บอกประเภทของตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                            
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา                                                

                                                                            ลงชื่อ........................................................ 
                                 (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่  10 มิถุนายน  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   หลักการและกลยุทธ์ทางการตลาด (ต่อ) 
         1.1 แนวความคิดหลักของการตลาด     
         1.2 การกําหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การตลาด 

1.3 แนวความคิดในการบริหารการตลาด                                                                                                 
1.4 ระบบการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ ถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1 อธิบายแนวความคิดหลักของการตลาดได้     
            4.2 กําหนดวัตถุประสงค์และกลยทุธ์การตลาดได ้
            4.3 อธิบายแนวความคิดในการบริหารการตลาดได ้
            4.4 อธิบายระบบการตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้       
           4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
      4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
              ----------- 
 
                                                                         ลงชื่อ........................................................ 
                             (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                     อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่   17  มิถุนายน  ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   แนวคิดทางการตลาดแบบผสม และการบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์   

        1.1. แนวความคิดทางการตลาดสมัยเก่ากับสมัยใหม่ 
        1.2. แนวคิดทางการตลาดเพื่อการติดต่อสื่อสาร                                                                                               
        1.3. ส่วนประสมทางการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
             4.1. อธิบายเปรียบเทียบแนวความคิดทางการตลาดสมัยเก่ากับสมัยใหม่ได ้
             4.2. บอกแนวคิดทางการตลาดเพื่อการติดต่อสื่อสารได้ 
             4.3. จําแนกส่วนประสมทางการตลาดได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
       4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา      
               ------------ 

ลงชื่อ........................................................ 
                                 (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   24 มิถุนายน  ถึงวันที่  28  มิถุนายน  2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   แนวคิดทางการตลาดแบบผสม และการบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์  (ต่อ)  
         1.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
         1.2. การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย และกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ ์                                                 
         1.3. การบริหารการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. อธิบายความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดได ้
            4.2. อธิบายและการแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย และกําหนดตาํแหน่งผลิตภัณฑไ์ด ้
            4.3. บอกข้ันตอนในการบริหารการตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                            
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
               ---------- 
 
                 ลงชื่อ........................................................ 
                                (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                 อาจารย์ผูส้อน 

 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม ถึงวันที่  5 กรกฎาคม 2562  

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ 
        1.1. ความหมายและระดบัของการวางแผนกลยุทธ ์
        1.2. การวางแผนกลยุทธร์ะดับองค์กรหรือระดับบริษัท 
        1.3. การวางแผนกลยุทธร์ะดับหน่วยธุรกิจ 
        1.4. การวางแผนกลยุทธต์ามหน้าที ่ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. อธิบายความหมายและระดับของการวางแผนกลยุทธไ์ด ้
            4.2. อธิบายและการวางแผนกลยุทธ์ระดบัองค์กรหรือระดับบริษัทได ้
            4.3. อธิบายและการวางแผนกลยุทธ์ระดบัหน่วยธุรกิจได ้
            4.4. อธิบายและการวางแผนกลยุทธ์ตามหน้าที่ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
      4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
           -------------- 

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

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่   8 กรกฎาคม ถึงวันที่  12 กรกฎาคม 2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ (ต่อ)           
       1.1. ความรู้เก่ียวกับตลาด                                                                                                                 
       1.2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค 
       1.3. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมอิีทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
       1.4. หลักเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ผู้บริโภค 
       1.5. กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
       1.6. ตลาดธุรกิจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือห สาระใช้วิธี            
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1. อธิบายความรู้เก่ียวกับตลาดได้ 
            4.2. อธิบายและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภคได ้
            4.3. อธิบายและการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือได ้
            4.4. บอกหลักเกณฑ์ท่ีตอ้งพิจารณาในการวิเคราะห์ผู้บริโภคได ้
            4.5. อธิบายกระบวนการตัดสินใจของผู้บรโิภคได ้
            4.6. อธิบายตลาดธุรกิจได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไ้ด้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรยีนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
              ---------- 

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

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   15  กรกฎาคม ถึงวันที่  19 กรกฎาคม 2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   หยุดวันเข้าพรรษา 

   ไม่มีการเรียนการสอน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

 
        
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   22  กรกฎาคม ถึงวันที่  26  กรกฎาคม 2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การกําหนดกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์   
        1.1. ความหมายของผลิตภณัฑ์และส่วนประสมผลิตภัณฑ์  1.5. กลยุทธ์การบรรจุภณัฑ์ 
        1.2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์     1.6. กลยุทธ์ป้ายฉลาก 
        1.3. ประเภท และกลยุทธ์ของผลิตภณัฑ์    1.7. กลยุทธ์การตลาดในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ 
        1.4. ตราสินค้า และกลยุทธ์เก่ียวกับตราสินค้า           1.8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือห สาระใช้วิธี           
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1. อธิบายความหมายของผลิตภณัฑ์และส่วนประสมผลิตภัณฑ์ได ้
            4.2. อธิบายองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ได ้
            4.3. บอกประเภท และกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ได ้
            4.4. อธิบายตราสินค้า และกลยุทธ์เก่ียวกับตราสินค้าได ้
            4.5. อธิบายกลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ได ้
            4.6. อธิบายกลยุทธ์ป้ายฉลากได ้
            4.7. อธิบายกลยุทธ์การตลาดในวงจรชีวิตผลติภณัฑ์ได ้
            4.8. อธิบายการพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหมไ่ด ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
         4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัตติามงาน                                       
ท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

ลงช่ือ........................................................ 
                                (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                         อาจารยผ์ู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่   29 กรกฎาคม ถึงวันที่  2  สิงหาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :   สอบวัดความรู้กลางภาคเรียน 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรู้กลางภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

 
        
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   5  สิงหาคม ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การกําหนดกลยุทธ์ดา้นการตัง้ราคาและนโยบายราคา 
        1.1. ความหมายและความสําคัญของราคา 
        1.2. วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา                                                                                                 
        1.3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดราคา  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. อธิบายความหมายและความสําคัญของราคาได ้
            4.2. บอกวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาได ้
            4.3. อธิบายปัจจัยที่มอิีทธิพลต่อการกําหนดราคาได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
       4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                            
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       ----------- 

 
     

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

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   12  สิงหาคม ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2562 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การกําหนดกลยุทธ์ดา้นการตัง้ราคาและนโยบายราคา (ต่อ) 
        1.1. ข้ันตอนในการกําหนดราคา 
        1.2. กลยุทธ์การกําหนดราคา                                                                                                             
        1.3. นโยบายการตั้งราคาที่เก่ียวข้องกับต้นทนุค่าขนส่ง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. อธิบายข้ันตอนในการกําหนดราคาได ้
            4.2. บอกกลยุทธ์การกําหนดราคาได ้
            4.3. บอกนโยบายการตั้งราคาที่เก่ียวข้องกับต้นทนุค่าขนส่งได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
       4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
       4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                          
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
         --------- 
 

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

                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   19  สิงหาคม ถึงวันที่  23 สิงหาคม  2562 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การกําหนดกลยุทธ์ดา้นการจัดจาํหน่าย 

        1.1. ความหมายและความสําคัญของการจัดจําหนา่ย 
        1.2. โครงสร้างของช่องทางการจัดจาํหน่าย 
        1.3. สถาบนัคนกลางทางการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการจัดจาํหน่ายได ้
            4.2. อธิบายและวิเคราะห์โครงสร้างของช่องทางการจัดจําหน่ายได ้
            4.3. อธิบายและวิเคราะห์สถาบันคนกลางทางการตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                            
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
          ------------ 

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

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   26  สิงหาคม ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2562 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การกําหนดกลยุทธ์ดา้นการจัดจาํหน่าย (ต่อ) 
        1.1. การกระจายสินค้า 
        1.2. การวางแผนกลยุทธช์่องทางการจัดจําหนา่ย 
        1.3. กลยุทธ์การจัดช่องทางการจัดจาํหน่าย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1. อธิบายการกระจายสินค้าได ้
            4.2. อธิบายและวางแผนกลยุทธช์่องทางการจัดจาํหนา่ยได ้
            4.3. อธิบายกลยุทธ์การจัดช่องทางการจัดจาํหน่ายโดยมุ่งวิจัยการตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
           4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
       4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                             
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
           ----------- 
       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                        อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   2  กันยายน  ถึงวันที่  6 กันยายน  2562  
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การกําหนดกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
       1.1. ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการตลาด 
       1.2. ส่วนประสมการสง่เสริมการตลาด 
       1.3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการตลาด 
       1.4. กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
             4.1. บอกความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการตลาดได ้
             4.2. อธิบายส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดได ้
             4.3. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการตลาดได้ 
             4.4. อธิบายกลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดได ้              
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                             
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   9  กันยายน  ถึงวันที่  13  กนัยายน  2562  

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การกําหนดกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
        1.1. การตลาดทางตรง 
        1.2. การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน 
        1.3. การเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. อธิบายการตลาดทางตรงได ้
             4.2. อธิบายการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสานได ้
             4.3. สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                            
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
         ------------ 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   16  กันยายน  ถึงวันที่  20  กันยายน  2562  

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การนํากลยุทธ์ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 

         การจัดทําแผนธุรกิจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
     อธิบายและจัดทําแผนธุรกิจได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                            
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
                ------------ 
     
 
                                               ลงชื่อ........................................................ 
                                 (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   23  กันยายน  ถึงวันที่  27  กันยายน  2562  

1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การนํากลยทุธ์ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ (ต่อ) 
           1.1. การควบคุมการตลาด 
           1.2. จรรยาบรรณทางการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้      
        4.1. อธิบายและการควบคุมการตลาดได ้
              4.2. อธิบายและนําจรรยาบรรณทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้  
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
         4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงาน                          
ที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
            
 
                                                                                    ลงชื่อ........................................................ 
                                         (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  18  ระหว่างวันที่   30  กันยายน  ถึงวันที่  4  ตลุาคม  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :   สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปน็ไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

 
        
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย � ลงในช่องท่ีตรงกับสิ่งท่ีท่านปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี  /    
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน      
12. เน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได ้ /     
14. วิชาน้ีกระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกับการนําไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน  /    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
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29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู ้ /     
      
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

  
/ 

   

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 163 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.66 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

 
 
 
 
 
 
  

� 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) 


