
 

 

 

 

 

      บันทึกหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

      วิชา  หลักการตลาด       รหัสวิชา 20200203 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     พทุธศักราช  2559 

ภาคเรยีนที่   1    ปีการศึกษา     2562 

 
อาจารย์ผูส้อน  นางภัทรอร  ดวงมาลยั 

สาขาวิชาการตลาด 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน และสาขาวิชาบัญชี                       
ช้ัน ปวส.1 สายตรงและสาย ม.6  ห้องเรียน 2103  ช้ัน 1 ตึกบริหารธุรกิจ 

 
 

     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  1  ระหว่างวันท่ี   3  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  7 มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ความรู้พ้ืนฐานทางการตลาด  แนวความคิดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด           

บอกจุดประสงค์รายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และทําความตกลง
เรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
        1.  ลักษณะท่ัวไปของการตลาด 
        2.  ความหมายของ “ตลาด”และ “การตลาด” 
        3.  ความสําคัญของการตลาด 
        4.  แนวทางการศึกษาการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา สาระใช้วิธี                   
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

          4.1 อธิบายลักษณะท่ัวไปของการตลาดได ้
              4.2 บอกความหมายของ “ตลาด” (Market) และ “การตลาด” (Marketing) ได ้
              4.3 บอกความสําคัญของการตลาดได ้
              4.4 อธิบายแนวทางการศึกษาการตลาดได ้         
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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    
     ------------------                 

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

                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  10 มิถุนายน  ถึงวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ความรู้พ้ืนฐานทางการตลาด  แนวความคิดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด (ต่อ) 

        1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาด     
        2. แนวความคิดทางการตลาด 
        3. สิ่งแวดล้อมทางการตลาด 
        4. การวิเคราะห์ SWOT Analysis    
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา สาระใช้วิธี             
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
            4.1 รู้และอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดได้  
         4.2 บอกแนวความคิดทางการตลาดได ้
         4.3 บอกสิ่งแวดล้อมทางการตลาดได ้
         4.4 เข้าใจและวิเคราะห์ SWOT Analysis   ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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    
     ------------------                 

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

                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  3  ระหว่างวันท่ี   17  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  21  มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  และการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์       

      1.  การแบ่งส่วนตลาด 
      2.  การเลือกตลาดเป้าหมาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี            
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   อธิบายการแบ่งส่วนตลาดได้ 
             4.2.  อธิบายการเลือกตลาดเป้าหมายได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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)                                                                
                                                                                      อาจารย์ผูส้อน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  4  ระหว่างวันท่ี   24 มิถุนายน  ถึงวันท่ี  28  มิถุนายน  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย     และการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (ต่อ)            

         1. การกําหนดตาํแหน่งผลติภัณฑ์ 
         2. กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขัน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
          4.1   อธิบายการกําหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ได ้
   4.2  อธิบายกลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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  ดวงมาลยั) 
                                                                     อาจารย์ผูส้อน 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  5  ระหว่างวันท่ี  1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี  5 กรกฎาคม 2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   พฤติกรรมผู้บรโิภค   
        1. ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภค 
        2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
        3. ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์       
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี            
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
             4.1. อธิบายความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคได ้
            4.2. บอกปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือได ้
              4.3  .อธิบายทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ได ้
  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
              4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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) 
                                                                     อาจารย์ผูส้อน 

 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  6  ระหว่างวันท่ี   8 กรกฎาคม ถึงวันท่ี  12 กรกฎาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :    พฤติกรรมผู้บริโภค (ต่อ) 
  1.  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของพฤติกรรมผู้บรโิภค 
 3.  แบบจําลองพฤติกรรมผู้บรโิภค 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี                 
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
              4.1. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภคได ้
              4.2. บอกกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคได ้
              4.3 อธิบายแบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภคได ้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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) 
                                                                     อาจารย์ผูส้อน 

 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  7  ระหว่างวันท่ี   15  กรกฎาคม ถึงวันท่ี  19 กรกฎาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ผลิตภณัฑ์ 
      1.  ความหมายของผลิตภัณฑ์ 
      2.  องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ 
      3.  การแบ่งประเภทของผลติภัณฑ์ 
      4.  ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
              4.1  บอกความหมายของผลิตภัณฑ์ได ้
              4.2  อธิบายองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ได ้   
              4.3  อธิบายการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได ้                                                                                                         
              4.4  อธิบายส่วนประสมของผลติภณัฑ์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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  ดวงมาลยั) 
                                                                    อาจารย์ผูส้อน 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  8  ระหว่างวันท่ี   22  กรกฎาคม ถึงวันท่ี  26  กรกฎาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ผลิตภณัฑ์  (ต่อ) 
      1.  ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ 
      2.  ประเภทของตราสินค้า 
      3.  บรรจุภัณฑ์ 
      4.  วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
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  อธิบายส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ได ้
             4.2  อธิบายประเภทของตราสินค้าได ้
             4.3  อธิบายและออกแบบบรรจุภัณฑ์ได ้
             4.4  อธิบายและกําหนดกลยุทธ์ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัตติามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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  ดวงมาลยั) 
                                                                      อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  9  ระหว่างวันท่ี   29 กรกฎาคม ถึงวันท่ี  2  สิงหาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้กลางภาคเรยีน 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรู้กลางภาคเรยีน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
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 
      - 

 
        

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

                                           อาจารยผ์ู้สอน 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  10  ระหว่างวันท่ี   5  สิงหาคม ถึงวันท่ี  9  สิงหาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ    การกําหนดราคา 
      1.  ความหมายของราคา 
      2.  วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา 
      3.  วิธีการกําหนดราคา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
           4.1  บอกความหมายของราคาได ้
              4.2  บอกวัตถุประสงค์ในการกําหนดราคาได ้
    4.3  อธิบายและกําหนดราคาได ้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี มอบหมายด้วยตนเอง 
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  ดวงมาลยั) 
                                                                    อาจารย์ผูส้อน 
 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  11  ระหว่างวันท่ี   12  สิงหาคม ถึงวันท่ี  16  สิงหาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ    การกําหนดราคา (ต่อ) 
      1.  นโยบายราคา 
      2.  กลยุทธ์การตั้งราคา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
           4.1  อธิบายนโยบายราคาได ้
    4.2  อธิบายและกําหนดกลยุทธ์การตั้งราคาได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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  ดวงมาลยั) 
                                                                    อาจารย์ผูส้อน 
 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  12  ระหว่างวันท่ี   19  สิงหาคม ถึงวันท่ี  23 สิงหาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การจัดจําหน่าย 
      1.  ความหมายของการจัดจําหน่าย      
      2.  ช่องทางการจัดจําหน่าย      
      3.  สถาบันการตลาด          
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
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  บอกความหมายของการจัดจําหน่ายได ้
              4.2  อธิบายระดับของช่องทางการจัดจําหน่ายได ้
    4.3  บอกลักษณะของสถาบันการตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไ้ด้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
         4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  13  ระหว่างวันท่ี   26  สิงหาคม ถึงวันท่ี  30  สิงหาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การจัดจําหน่าย (ต่อ) 
      1.  การค้าปลีก   
      2.  การค้าส่ง   
      3.  การกระจายสินค้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
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  อธิบายรายละเอียดของการค้าปลีกได้ 
    4.2  อธิบายรายละเอียดของการค้าส่งได้ 
    4.3  อธิบายวิธีการกระจายสินค้าได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
           4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
           4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  14  ระหว่างวันท่ี   2  กันยายน  ถึงวันท่ี  6 กันยายน  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การส่งเสริมการตลาด 
      1.  ความหมายของการส่งเสริมการตลาด      
      2.  กระบวนการติดต่อสื่อสาร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
          4.1  บอกความหมายของการส่งเสริมการตลาดได ้
              4.2  บอกองค์ประกอบของกระบวนการติดต่อสื่อสารได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไ้ด้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
         4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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) 
                                                           อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  15  ระหว่างวันท่ี   9  กันยายน  ถึงวันท่ี  13  กันยายน  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
      1.  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
      2.  ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
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  อธิบายและกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดได ้
             4.2  อธิบายลักษณะของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไ้ด้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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) 
                                                           อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  16  ระหว่างวันท่ี   16  กันยายน  ถึงวันท่ี  20  กันยายน  2562  

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การนําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาด  และความรับผิดชอบต่อสังคม                
และจรรยาบรรณทางการตลาด         
       1.  เทคโนโลยีทางการตลาด 

           2.  สารสนเทศทางการตลาด 
           3.  อินเทอร์เน็ต 

       4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี 
การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช้เทคนิคในการ ถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้น่าสนใจ 
ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ การประหยดั 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
            4.1  อธิบายเทคโนโลยีทางการตลาดได้ 
         4.2  อธิบายสารสนเทศทางการตลาดได ้
         4.3  อธิบายวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตได ้

                      4.4  อธิบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไ้ด้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
         4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  17  ระหว่างวันท่ี   23  กันยายน  ถึงวันท่ี  27  กันยายน  2562  

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การนําเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
จรรยาบรรณทางการตลาด  (ต่อ) 
      1.  การบริหารลูกค้าสมัพันธ์      
      2.  ธุรกิจกับความรับผดิชอบต่อสังคม 
      3.  จรรยาบรรณทางการตลาด 
      4.  คุณสมบัติของนักการตลาด 
      5.  อุปสรรคต่อจรรยาบรรณ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหาสาระใช้วิธี  
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  อธิบายและกําหนดกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได ้    
             4.2  อธิบายเก่ียวกับธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 
              4.3  บอกข้อปฏิบัติของจรรยาบรรณทางการตลาดได ้
              4.4  บอกคุณสมบัติของนักการตลาดได้ 
              4.5  บอกอุปสรรคท่ีมีต่อจรรยาบรรณได้              
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรูต้ามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายด้วยตนเอง 
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  ดวงมาลยั) 

                                            อาจารย์ผูส้อน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  18  ระหว่างวันท่ี   30  กันยายน  ถึงวันท่ี  4  ตุลาคม  2562  

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

สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
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 
      - 

 
        

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

                                            อาจารย์ผูส้อน 

 

 

 

 
 
 
 



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 /     
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) 


