
 

 

 

 

 

      บันทึกหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

      วิชา  การจัดการขาย       รหัสวิชา 20218301 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     พทุธศักราช  2559 

ภาคเรยีนที่   1    ปีการศึกษา     2562 

 
อาจารย์ผูส้อน  นางภัทรอร  ดวงมาลยั 

สาขาวิชาการตลาด 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด   ระดับช้ัน ปวส.1 สายตรงและสาย ม.6   
ห้องเรียน 2103  ช้ัน 1 ตึกบริหารธุรกิจ 

 
 

     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   3  มิถุนายน  ถึงวันที่  7 มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บอกจุดประสงค์รายวิชา คําอธบิายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์การ
ประเมินวัดผล และทําความตกลงเร่ืองการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล  และเรียนเนื้อหา เร่ือง บทเรียนที่ 1. การจัดการขาย 
        1.1. ความหมายของการจัดการขาย 
        1.2. ความสําคัญของการจัดการขาย 
        1.3. กระบวนการจัดการขาย 
        1.4. คุณสมบัติของบุคคลที่มีหน้าที่จัดการขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา สาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
          4.1. บอกความหมายของการจัดการขายได ้
           4.2. บอกความสําคัญของการจัดการขายได ้
           4.3. อธิบายกระบวนการจัดการขายได ้
           4.4. อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่มีหน้าที่จดัการขายได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมายด้วยตนเอง 
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  2  ระหว่างวันที่  10 มิถุนายน  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่ 1. การจัดการขาย (ต่อ) 
        1.1  ที่มาความสามารถของผู้บริหาร     
        1.2  วิวัฒนาการของการจัดการขาย 
        1.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานขาย 
        1.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตลาดกับการจัดการขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา สาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
              4.1  บอกที่มาความสามารถของผู้บริหารได้     
             4.2  บอกวิวัฒนาการของการจัดการขายได ้
             4.3  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานขายได ้
             4.4  บอกความสัมพนัธ์ระหว่างการตลาดกับการจัดการขายได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมายด้วยตนเอง 

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   บทเรียนที่ 2. บทบาทความสาํคัญของโครงสร้างและการจัดรูปองค์การฝ่ายขาย 
        1.1. ความสําคัญของโครงสร้างและการจัดรูปองค์การฝา่ยขาย 
        1.2. ข้ันตอนในการจัดองค์การฝ่ายขาย 
        1.3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการองค์การฝ่ายขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ 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. บอกความสําคัญของโครงสร้างและการจัดรูปองค์การฝ่ายขายได ้
             4.2. อธิบายข้ันตอนในการจัดองค์การฝ่ายขายได ้
             4.3. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการองค์การฝ่ายขายได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมายด้วยตนเอง 

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  4  ระหว่างวันที่   24 มิถุนายน  ถึงวันที่  28  มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่  2. บทบาทความสาํคัญของโครงสร้างและการจัดรูปองค์การฝ่ายขาย (ต่อ)  
        1.1. ลักษณะของการจัดโครงสร้างองค์การที่ด ี
        1.2  รูปแบบการจัดองค์การฝ่ายขาย 
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 บอกลักษณะของการจัดโครงสร้างองค์การที่ดีได ้
              4.2  อธิบายรูปแบบการจัดองค์การฝ่ายขายได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมายด้วยตนเอง 

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  5  ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม ถึงวันที่  5 กรกฎาคม 2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่  3.  เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย   
        1.1. ความหมายและวตัถุประสงค์ของการจูงใจ 
        1.2. ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจ 
        1.3. การปฏิบัติให้เกิดแรงจูงใจ        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
              4.1. บอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการจูงใจได ้
              4.2. บอกทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจได ้
              4.3. บอกการปฏิบัตใิห้เกิดแรงจูงใจได ้
  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
              4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
           ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                     อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่   8 กรกฎาคม ถึงวันที่  12 กรกฎาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :    บทเรียนที่  3.  เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย (ต่อ) 
        1.1. เทคนิคการจูงใจพนกังานขาย 
        1.2. การควบคุมพนักงานขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา   สาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
              4.1. บอกเทคนิคการจูงใจพนักงานขายได ้
              4.2. อธิบายการควบคุมพนักงานขายได ้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย                      
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                  อาจารย์ผูส้อน 

 

 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   15  กรกฎาคม ถึงวันที่  19 กรกฎาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ    หยุดวันอาสาหบูชา 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
      ไม่มีการเรียนการสอน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม    
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 
 
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) 
                                                                    อาจารยผ์ู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   22  กรกฎาคม ถึงวันที่  26  กรกฎาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่  4.  การฝึกอบรมพนักงานขาย  
        1.1. ความหมายและความสําคัญของการฝึกอบรม              1.5.  วิทยากรในการฝึกอบรม 
        1.2. เนื้อหาในการฝึกอบรม                                         1.6.  การดําเนินการฝึกอบรม 
        1.3. วิธีการฝึกอบรม                                                 1.7.  การประเมินผลการฝึกอบรม 
        1.4. สถานที่ฝึกอบรม 
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   การทาํตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
              4.1. บอกความหมายและความสําคัญของการฝึกอบรมได ้    4.5. บอกวิทยากรในการฝึกอบรมได ้
              4.2. อธิบายเนื้อหาในการฝึกอบรมได ้                            4.6. อธิบายการดําเนนิการฝึกอบรมได ้
              4.3. อธิบายวิธีการฝึกอบรมได ้                                    4.7. อธิบายการประเมินผลการฝึกอบรมได ้
              4.4. บอกสถานทีฝ่ึกอบรมได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมาย 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
          ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 

 



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    บทเรียนที่  5.  การจ่ายค่าตอบแทน 
         1.1. ความหมายของและวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน 
         1.2. ค่าตอบแทนในความคิดของพนักงานขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
                 4.1. บอกความหมายของและวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทนได ้
                 4.2. อธิบายค่าตอบแทนในความคิดของพนักงานขายได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                 4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบตัิตามงาน                 
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) 
                                                                    อาจารยผ์ู้สอน 
 

 
 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   12  สิงหาคม ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ    บทเรียนที่  5.  การจ่ายค่าตอบแทน (ต่อ) 
         1.1. รูปแบบการจา่ยค่าตอบแทน 
         1.2. ปัจจัยในการกําหนดค่าตอบแทนในหน่วยงานขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
        4.1. บอกรูปแบบการจา่ยค่าตอบแทนได ้
                  4.2. บอกปัจจัยในการกําหนดค่าตอบแทนในหนว่ยงานขายได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                  4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบตัิตามงาน                        
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) 
                                                                    อาจารยผ์ู้สอน 
 

 
 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   19  สิงหาคม ถึงวันที่  23 สิงหาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่ 6.  การกําหนดอาณาเขตการขาย 
        1.1. ความหมายและความสําคัญของการกําหนดอาณาเขตการขาย 
        1.2. วัตถุประสงค์ของการกําหนดอาณาเขตการขาย 
        1.3. กระบวนการในการกําหนดอาณาเขตการขาย 
        1.4. ลักษณะของอาณาเขตการขายที่ด ี    
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. บอกความหมายและความสําคัญของการกําหนดอาณาเขตการขายได ้
              4.2. บอกวัตถุประสงค์ของการกําหนดอาณาเขตการขายได ้
              4.3. อธิบายกระบวนการในการกําหนดอาณาเขตการขายได ้
              4.4. บอกลักษณะของอาณาเขตการขายที่ดีได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
         4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย                
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                  อาจารย์ผูส้อน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   26  สิงหาคม ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่ 6.  การกําหนดอาณาเขตการขาย  (ต่อ) 
        1.1. การจัดอาณาเขตการขาย 
        1.2. การกําหนดจํานวนพนักงานขายที่เหมาะสมกับอาณาเขตการขาย 
        1.3. การบริหารเวลา 
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. บอกการจัดอาณาเขตการขายได ้
               4.2. อธิบายการกําหนดจํานวนพนักงานขายที่เหมาะสมกับอาณาเขตการขายได ้
               4.3. อธิบายวิธีการบริหารเวลาได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
         4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงาน                               
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) 
                                                                  อาจารย์ผูส้อน 

 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   2  กันยายน  ถึงวันที่  6 กันยายน  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่  7  โควตาการขาย  การทํารายงานและการประเมินผลของพนักงานขาย 
        1.1. ความหมายและวตัถุประสงค์ของโควตาการขาย 
        1.2. การกําหนดโควตาการขาย 
        1.3. ลักษณะของโควตาที่ดี 
        1.4 ชนิดของโควตา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา    สาระ
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   4.1. บอกความหมายและวัตถุประสงค์ของโควตาการขายได ้
             4.2. บอกการกําหนดโควตาการขายได ้
             4.3. บอกลักษณะของโควตาทีด่ีได ้
             4.4. บอกชนิดของโควตาได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที ่
                   มอบหมายด้วยตนเอง 
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  15  ระหว่างวันที่   9  กันยายน  ถึงวันที่  13  กนัยายน  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ บทเรียนที่ 7  โควตาการขาย  การทํารายงานและการประเมินผลของพนักงานขาย (ต่อ) 
        1.1 ข้ันตอนในการกําหนดโควตาการขาย 
        1.2 การทํารายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
        1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 
        1.4 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ 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. บอกข้ันตอนในการกําหนดโควตาการขายได ้
             4.2. อธิบายการทาํรายงานผลการปฏิบตัิงานของพนกังานได ้
             4.3. บอกการประเมินผลการปฏิบัติงานขายได ้
             4.4. อธิบายกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานขายได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงาน                               
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  16  ระหว่างวันที่   16  กันยายน  ถึงวันที่  20  กันยายน  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บทเรียนที่  8.  การจัดการขายกับการแข่งขัน  และการจัดการขายในทศวรรษหน้า 
         1.1. จรรยาบรรณของการจัดการขาย 
         1.2. การจัดการขายที่ยดึหลักจรรยาบรรณ 
         1.3. การจัดการขายกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
         1.4 การจัดการขายภายใต้ภาวการณ์แข่งขัน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระใช้
วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้
น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
         8.1. บอกจรรยาบรรณของการจัดการขายได ้
        8.2. อธิบายเก่ียวกับการจัดการขายที่ยึดหลักจรรยาบรรณได ้
        8.3. อธิบายเก่ียวกับการจัดการขายกับความรับผิดชอบต่อสังคมได ้
        8.4. อธิบายเก่ียวกับการจัดการขายภายใต้ภาวการณ์แข่งขันได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
           4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงาน                          
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) 
                                                                   อาจารยผ์ู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   23  กันยายน  ถึงวันที่  27  กันยายน  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  บทเรียนที่ 8.  การจัดการขายกับการแข่งขัน  และการจัดการขายในทศวรรษหน้า (ต่อ) 
         1.1 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
         1.2  การจัดการในทศวรรษหน้า 
         1.3  การจัดระบบข้อมูลเพื่อการจัดการขาย 
         1.4 การจัดการขายทีป่ระสบผลสาํเร็จ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา  
สาระใช้วิธ ีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนคิในการถ่ายทอดเนื้อหา
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. อธิบายการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมได ้
              4.2. อธิบายเก่ียวกับการจัดการขายในทศวรรษหน้าได ้
              4.3. บอกการจัดระบบข้อมูลเพื่อการจัดการขายได ้
              4.4. อธิบายการจัดการขายที่ประสบผลสาํเร็จได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที ่
                   มอบหมายด้วยตนเอง 
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 
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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 /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
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30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู ้  /    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

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) 


