
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 
วิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง รหัสวิชา 10218403 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
อาจารย์ผู้สอน นางสาวชุติภา  ค าพันธ์ 

สาขาวิชาการตลาด 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ชั้น ปวช.2  จ านวนเต็ม 6 คน   

ห้องเรียน 2102  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน  วันจันทร์  เวลา 08.00 –11.00 น. 
เวลาเรียน  วันศุกร ์ เวลา 10.00 –12.00 น. 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1  วันที่  3  มิถุนายน และวันที่  5  มิถุนายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  วันที่  3  มิถุนายน หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 
5 มิถุนายน  บอกจุดประสงค์รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ มำตรฐำนรำยวิชำ และแจ้งเกณฑ์กำรประเมินวัดผล 
และท ำควำมตกลงเรื่องกำรวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษำ โดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในเกณฑ์กำรวัดผล
และประเมินผล 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าปลีกและค้าส่ง 
 1.1 ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และลักษณะของกำรค้ำปลีก 
 1.2 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพค้ำปลีก 
 1.3 ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และลักษณะของกำรค้ำส่ง 
 1.4 กำรด ำเนินงำนของร้ำนค้ำส่ง 
 1.5 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพค้ำส่ง 
 1.6 วัตถุประสงค์และหน้ำที่ของผู้ประกอบกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.7 วิวัฒนำกำรของกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งในประเทศไทย 
 1.8 หลักกำรพิจำรณำปัญหำของกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และลักษณะของกำรค้ำปลีก 
 4.2 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพค้ำปลีก 
 4.3 ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และลักษณะของกำรค้ำส่ง 
 4.4 กำรด ำเนินงำนของร้ำนค้ำส่ง 
 4.5 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพค้ำส่ง 



 4.6 วัตถุประสงค์และหน้ำที่ของผู้ประกอบกำรค้ำปลีก และค้ำส่ง 
 4.7 วิวัฒนำกำรของกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งในประเทศไทย 
  4.8 หลักกำรพิจำรณำปัญหำของกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                 (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2 วันที่  10 มิถุนายน  และวันที่  12  มิถุนายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน  6  คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การจัดตั้งธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 
 1.1 ปัจจัยในกำรจัดตั้งธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.2 ปัจจัยที่ควรพิจำรณำก่อนด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.3 รูปแบบกำรด ำเนินงำนของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.4 กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.5 เทคนิคกำรเลือกรูปแบบกิจกำร 
 1.6 กลยุทธ์กำรตลำดส ำหรับธุรกิจค้ำปลีก 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยปัจจัยในกำรจัดตั้งธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
            4.2 อธิบำยปัจจัยที่ควรพิจำรณำก่อนด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
            4.3 อธิบำยรูปแบบกำรด ำเนินงำนของธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
            4.4 อธิบำยกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
            4.5 อธิบำยและน ำเทคนิคกำรเลือกรูปแบบกิจกำรไปประยุกต์ใช้ได้ 
            4.6 สร้ำงกลยุทธ์กำรตลำดส ำหรับธุรกิจค้ำปลีกได้ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติงำนตำมท่ีมอบหมำย 
               ด้วยตนเอง 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  3  วันที่  17  มิถุนายน  และวันที่  19  มิถุนายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การหาทุนในการด าเนินงาน 
           1.1 กำรลงทุนประกอบธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 
           1.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุนในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 

       1.3 แหล่งข้อมูลในกำรลงทุน 
       1.4 กำรจัดหำเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำน 
       1.5 ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน 
       1.6 ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
       1.7 หลักกำรลงทุน 

           1.8 ปัจจัยพื้นฐำนในกำรพิจำรณำกำรลงทุน 
  1.9 กำรบริหำรเงินทุน 
  1.10 กำรจัดหำเงินทุนในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยกำรลงทุนประกอบธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
 4.2 บอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 

 4.3 บอกแหล่งข้อมูลในกำรลงทุนได้ 
 4.4 อธิบำยกำรจัดหำเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนได้ 
 4.5 อธิบำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนได้ 
 4.6 อธิบำยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ 
 4.7 อธิบำยหลักกำรลงทุนได้ 



 4.8 บอกปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรพิจำรณำกำรลงทุนได้ 
  4.9 อธิบำยกำรบริหำรเงินทุนได้ 
  4.10 อธิบำยกำรจัดหำเงินทุนในกำรด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4  วันที่   24  มิถุนายน  และวันที่  26  มิถุนายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 4 คน   ขำดเรียน 2 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ประเภทร้านค้าปลีกและร้านค้าส่ง 
 1.1 ประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมลักษณะกำรซื้อของผู้บริโภค 
 1.2 ประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมวิธีกำรด ำเนินงำน 
 1.3 ประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมลักษณะกำรเป็นเจ้ำของ 
 1.4 แนวโน้มกำรท ำธุรกิจค้ำปลีก 
 1.5 ประเภทของกิจกำรค้ำส่ง 
 1.6 ประเภทพ่อค้ำส่งที่ใช้เกณฑ์กำรให้บริกำรของกิจกำรค้ำส่ง 
 1.7 ประเภทของผู้ค้ำส่ง 
 1.8 แนวโน้มของกำรค้ำส่งและกลยุทธ์กำรค้ำส่ง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมลักษณะกำรซื้อของผู้บริโภคได้ 
            4.2 อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมวิธีกำรด ำเนินงำนได้ 
            4.3 อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมลักษณะกำรเป็นเจ้ำของได้ 
            4.4 วิเครำะห์แนวโน้มกำรท ำธุรกิจค้ำปลีกได้ 
            4.5 อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทของกิจกำรค้ำส่งได้ 
            4.6 อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทพ่อค้ำส่งที่ใช้เกณฑ์กำรให้บริกำรของกิจกำรค้ำส่งได้ 
            4.7 อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทของผู้ค้ำส่งได้ 
            4.8 วิเคำะห์แนวโน้มของกำรค้ำส่งและกลยุทธ์กำรค้ำส่งได้ 
 



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5  วันที่   1  กรกฎาคม  และวันที่  3 กรกฎาคม   2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน 1 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ท าเลที่ตั้งร้านค้าปลีกและค้าส่ง 
 1.1 ควำมหมำยของท ำเลที่ตั้ง 
 1.2 กำรเลือกท ำเลที่ตั้ง 
 1.4 ปัจจัยในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งของธุรกิจค้ำปลีก 
 1.5 กำรเลือกท ำเลที่ตั้งของกำรค้ำส่ง 
 1.6 ปัจจัยกำรเลือกท ำเลที่ตั้งของกิจกำรค้ำส่ง 
 1.7 กำรวำงผังร้ำนค้ำ 
 1.8 วัตถุประสงค์ของกำรวำงผังร้ำนค้ำ 
 1.10 ปัจจัยในกำรวำงผังร้ำนค้ำ 
 1.11 แนวควำมคิดในกำรจัดผังร้ำนค้ำ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยควำมหมำยของท ำเลที่ตั้งได้ 
            4.2 อธิบำยและเลือกท ำเลที่ตั้งได้ 
            4.3 อธิบำยประเภทของท ำเลที่ตั้งธุรกิจค้ำปลีก 
            4.4 อธิบำยปัจจัยในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งของธุรกิจค้ำปลีกได้ 
            4.5 อธิบำยและเลือกท ำเลที่ตั้งของกำรค้ำส่งได้ 
            4.6 อธิบำยปัจจัยกำรเลือกท ำเลที่ตั้งของกิจกำรค้ำส่งได้ 
            4.7 อธิบำยและวำงผังร้ำนค้ำได้ 
            4.8 อธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรวำงผังร้ำนค้ำได้ 



            4.9 อธิบำยประเภทของกำรวำงผังร้ำนค้ำได้ 
            4.10 วิเครำะห์ปัจจัยในกำรวำงผังร้ำนค้ำได้ 
            4.11 อธิบำยและวิเครำะห์แนวควำมคิดในกำรจัดผังร้ำนค้ำได้ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6  วันที่   8  กรกฎาคม  และวันที่  10  กรกฎาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน 1 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  หลักการจัดซื้อสินค้า 
 1.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของกำรจัดซื้อ 
 1.2 หน้ำที่และคุณสมบัติของผู้มีหน้ำที่จัดซื้อ 
 1.3 หลักกำรจัดซื้อขั้นพ้ืนฐำน 
 1.4 นโยบำยกำรจัดซื้อ 
 1.5 กำรจัดซื้อสินค้ำของธุรกิจค้ำปลีก 
 1.6 กำรจัดซื้อสินค้ำของธุรกิจค้ำส่ง 
 1.7 ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 
 1.8 กำรคัดเลือกแหล่งซื้อสินค้ำ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของกำรจัดซื้อได้ 
            4.2 อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของผู้มีหน้ำที่จัดซื้อได้ 
            4.3 อธิบำยหลักกำรจัดซื้อขั้นพ้ืนฐำนได้ 
    4.4 อธิบำยนโยบำยกำรจัดซื้อได้ 
            4.5 อธิบำยกำรจัดซื้อสินค้ำของธุรกิจค้ำปลีกได้ 
            4.6 อธิบำยและจัดซื้อสินค้ำของธุรกิจค้ำส่งได้ 
            4.7 อธิบำยขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อได้ 
           4.8 อธิบำยและคัดเลือกแหล่งซื้อสินค้ำได้ 
 



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   15  กรกฎาคม  ถึงวันที่  17  กรกฎาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 3 คน   ขำดเรียน 3 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การควบคุมสินค้าคงคลัง 
 1.1 ควำมหมำยของสินค้ำคงคลัง 
 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง 
 1.3 ต้นทุนของสินค้ำคงคลัง 
 1.4 ระบบกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง 
 1.5 กำรสั่งซื้อที่ประหยัด 
 1.6 จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) 
 1.7 ระบบตรวจสอบปริมำณของสินค้ำคงคลัง 
 1.8 กำรควบคุมสินค้ำคงคลังของธุรกิจค้ำส่ง 
 1.9 กำรควบคุมสินค้ำคงคลังของธุรกิจค้ำปลีก 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยควำมหมำยของสินค้ำคงคลังได้ 
            4.2 อธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมสินค้ำคงคลังได้ 
            4.3 อธิบำยต้นทุนของสินค้ำคงคลังได้ 
 4.4 อธิบำยระบบกำรควบคุมสินค้ำคงคลังได้ 
            4.5 อธิบำยกำรสั่งซื้อที่ประหยัดได้ 
 4.6 อธิบำยจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) ได้ 
            4.7 อธิบำยและวิเครำะห์ระบบตรวจสอบปริมำณของสินค้ำคงคลังได้ 
 4.8 อธิบำยและวิเครำะห์กำรควบคุมสินค้ำคงคลังของธุรกิจค้ำส่งได้ 



            4.9 อธิบำยและวิเครำะห์กำรควบคุมสินค้ำคงคลังของธุรกิจค้ำปลีกได้ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   22  กรกฎาคม  ถึงวันที่  24  กรกฎาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 5 คน   ขำดเรียน 1 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การตั้งราคาขายปลีกค้าส่ง 
  1.1 ควำมหมำยของรำคำ มูลค่ำ และอรรถประโยชน์ 
 1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตั้งรำคำ 
 1.3 นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
 1.4 วิธีกำรตั้งรำคำของธุรกิจค้ำส่ง 
 1.5 วิธีกำรตั้งรำคำของธุรกิจค้ำปลีก 
 1.6 กำรตั้งรำคำสินค้ำ 
 1.7 จิตวิทยำกับกำรก ำหนดรำคำ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยควำมหมำยของรำคำ มูลค่ำ และอรรถประโยชน์ได้ 
            4.2 อธิบำยและวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตั้งรำคำได้ 
            4.3 อธิบำยและก ำหนดนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำได้ 
            4.4 อธิบำยและก ำหนดวิธีกำรตั้งรำคำของธุรกิจค้ำส่งได้ 
            4.5 อธิบำยและก ำหนดวิธีกำรตั้งรำคำของธุรกิจค้ำปลีกได้ 
            4.6 อธิบำยและตั้งรำคำสินค้ำได้ 
            4.7 อธิบำยและประยุกต์ใช้จิตวิทยำกับกำรก ำหนดรำคำได้ 
 
 
 



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  วันที่   29  กรกฎาคม  และวันที่  31  กรกฎาคม  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน - คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   วันที่ 29  วันหยุดชดเชยวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

วันที่ 31  สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 1/2562 
 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 สอบวัดควำมรู้ปลำยภำคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ      
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)      

9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  วันที่   5  สิงหาคม  และวันที่  7  สิงหาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 4 คน   ขำดเรียน 2 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การจดทะเบียนค้าปลีกและค้าส่ง 
 1.1 ผู้มีหน้ำที่จดทะเบียนพำณิชย์ค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.2 กิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งที่ต้องจดทะเบียนพำณิชย์ 
 1.3 กิจกำรค้ำปลีกค้ำส่งที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพำณิชย์ 
 1.4 กำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
 1.5 สถำนที่จดทะเบียน ค่ำธรรมเนียมและก ำหนดระยะเวลำกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 
 1.6 หน้ำที่ของผู้ประกอบกิจกำร 
 1.7 บทก ำหนดโทษ 
 1.8 รูปแบบของธุรกิจที่จดทะเบียน 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยหน้ำที่จดทะเบียนพำณิชย์ค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
            4.2 กิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งที่ต้องจดทะเบียนพำณิชย์ 
            4.3 ระบุกิจกำรค้ำปลีกค้ำส่งที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพำณิชย์ได้ 
            4.4 อธิบำยและจดทะเบียนพำณิชย์ได้ 
            4.5 อธิบำยสถำนที่จดทะเบียน ค่ำธรรมเนียมและก ำหนดระยะเวลำกำรจดทะเบียนพำณิชย์ได้ 
            4.6 อธิบำยหน้ำที่ของผู้ประกอบกิจกำรได้ 
            4.7 อธิบำยบทก ำหนดโทษได้ 
            4.8 อธิบำยรูปแบบของธุรกิจที่จดทะเบียนได้ 
 



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  วันที่   12  สิงหาคม  และวันที่  14  สิงหาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 4 คน   ขำดเรียน 2 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  วันที่ 12 สิงหาคม  หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ 
  วันที่ 14 สิงหาคม เรียนตามปกติ   เรื่อง  การตั้งราคาขายปลีกค้าส่ง 
 1.1 แนวทำงในกำรร่ำง พ.ร.บ ธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่ง 
 1.2 แนวทำงกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่ง 
 1.3 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร 
 1.4 พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยแนวทำงในกำรร่ำง พ.ร.บ ธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่งได้ 
            4.2 อธิบำยแนวทำงกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกค้ำส่งได้ 
            4.3 อธิบำยและประยุกต์ใช้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรได้ 
 4.4 อธิบำยและประยุกต์ใช้พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำได้ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  วันที่   19  สิงหาคม  และวันที่  21  สิงหาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 4 คน   ขำดเรียน 2 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กฎหมายเกี่ยวกับการค้าปลีกและค้าส่ง(ต่อ) และ จรรยาบรรณและเทคนิค
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานขาย 
 1.5 พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
 1.6 พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร 
 1.7 พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
 1.8 ควำมหมำยของจรรยำบรรณ 
 1.9 จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อกิจกำร 
 1.10 จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อสังคม 
 1.11 จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อลูกค้ำ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.5 อธิบำยและประยุกต์ใช้พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้ 
 4.6 อธิบำยและประยุกต์ใช้พระรำชบัญญัติสิทธิบัตรได้ 
 4.7 อธิบำยและประยุกต์ใช้พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำได้  
 4.8 อธิบำยควำมหมำยของจรรยำบรรณได้ 
            4.9 อธิบำยและประยุกต์ใช้จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อกิจกำรได้ 
            4.10 อธิบำยและประยุกต์ใช้จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อสังคมได้ 
            4.11 อธิบำยและประยุกต์ใช้จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อลูกค้ำได้ 
 
 



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   26  สิงหาคม  ถึงวันที่  28  สิงหาคม  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 3 คน   ขำดเรียน 3 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  จรรยาบรรณและเทคนิคปฏิบัติเกี่ยวกับงานขาย(ต่อ) 
 1.1 จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อคู่แข่งขัน 
 1.2 กำรจัดกำรกับพฤติกรรมทำงจริยธรรม 
 1.3 ปัญหำกำรละเมิดจริยธรรมในกิจกำร 
 1.4 เทคนิคกำรเสนอขำยสินค้ำของพนักงำนขำยในร้ำนค้ำปลีก 
 1.5 เทคนิคกำรเสนอขำยสินค้ำของพนักงำนขำยในร้ำนค้ำส่ง 
 1.6 คุณลักษณะและบุคลิกภำพที่ดีของพนักงำนขำย 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยและประยุกต์ใช้จรรยำบรรณของพนักงำนขำยต่อคู่แข่งขันได้ 
            4.2 อธิบำยกำรจัดกำรกับพฤติกรรมทำงจริยธรรมได้   
            4.3 อธิบำยปัญหำกำรละเมิดจริยธรรมในกิจกำรได้ 
            4.4 อธิบำยและน ำเทคนิคกำรเสนอขำยสินค้ำของพนักงำนขำยในร้ำนค้ำปลีกได้ 
            4.5 อธิบำยและน ำเทคนิคกำรเสนอขำยสินค้ำของพนักงำนขำยในร้ำนค้ำส่งได้ 
           4.6 อธิบำยคุณลักษณะและบุคลิกภำพที่ดีของพนักงำนขำยได้  
  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  วันที่  2  กันยายน  และวันที่  4  กันยายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 3 คน   ขำดเรียน 3 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 1.1 ควำมหมำยของภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 1.2 ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 1.3 ผู้ประกอบกำรที่ไม่ต้องจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมและที่ได้รับกำรยกเว้นคำมกฎหมำย 
 1.4 อัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและกำรค ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 1.5 วิธีกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 1.6 ก ำหนดเวลำจดทะเบียนและสถำนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 1.7 ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมและใบแทนใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 1.8 หน้ำที่ของผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลคำเพ่ิม 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยควำมหมำยของภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
            4.2 อธิบำยหน้ำที่ของผู้เสียภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
            4.3 อธิบำยผู้ประกอบกำรที่ไม่ต้องจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมและที่ได้รับกำรยกเว้นคำมกฎหมำยได้ 
 4.4 อธิบำยอัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและกำรค ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
            4.5 อธิบำยวิธีกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
            4.6 อธิบำยก ำหนดเวลำจดทะเบียนและสถำนที่จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
            4.7 อธิบำยใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมและใบแทนใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
            4.8 อธิบำยหน้ำที่ของผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลคำเพ่ิมได้ 
  



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  วันที่   09 กันยายน  และวันที่  11  กันยายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 3 คน   ขำดเรียน 3 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ต่อ) และ ภาษีป้าย 
  1.1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
  1.1 กิจกำรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมกฎหมำย 
  1.3 ภำษีซื้อต้องห้ำม 
  1.4 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร ก ำหนดเวลำ สถำนที่ยื่นและแบบกำรช ำระภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
  1.5 ใบก ำกับภำษี 
 1.6 ควำมหมำยของภำษีป้ำย 
 1.7 ป้ำยที่ต้องเสียภำษีและป้ำยที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเสียภำษี 
 1.8 ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำย 
  1.9 ระยะเวลำกำรยื่นแบบรำยกำรเพ่ือเสียภำษี 
 1.10 อธิบำยลักษณะป้ำยที่ต้องเสียภำษีและป้ำยที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีได้ 
 1.11 อธิบำยผู้มีหน้ำที่เสียภำษีป้ำยได้ 
 1.12 อธิบำยระยะเวลำกำรยื่นแบบรำยกำรเพ่ือเสียภำษีได้ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยและเปลี่ยนแปลงกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
 4.2 อธิบำยกิจกำรที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมกฎหมำยได้ 
 4.3 อธิบำยภำษีซื้อต้องห้ำมได้ 
 4.4 อธิบำยกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร ก ำหนดเวลำ สถำนที่ยื่นและแบบกำรช ำระภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้ 
 4.5 อธิบำยใบก ำกับภำษีได้ 



 4.6 อธิบำยควำมหมำยของภำษีป้ำยได้  
    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  วันที่   16  กันยายน  ถึงวันที่  18  กันยายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 3 คน   ขำดเรียน 3 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ภาษีป้าย(ต่อ) 
  1.1 กำรค ำนวณพ้ืนที่ป้ำย อัตรำภำษีป้ำย และกำรค ำนวณภำษีป้ำย 
  1.2 กำรประเมินภำษีป้ำยและกำรช ำระภำษีป้ำย 
  1.3 กำรขอคืนเงินค่ำภำษีป้ำย 
  1.4 เงินเพ่ิม 
  1.5 กำรอุทธรณ์ 
  1.6 บทก ำหนดลงโทษ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยและค ำนวณพื้นที่ป้ำย อัตรำภำษีป้ำย และกำรค ำนวณภำษีป้ำยได้ 
            4.2 อธิบำยและประเมินภำษีป้ำยและกำรช ำระภำษีป้ำยได้ 
            4.3 อธิบำยและขอคืนเงินค่ำภำษีป้ำยได้ 
            4.4 อธิบำยเงินเพ่ิมได้ 
            4.5 อธิบำยกำรอุทธรณ์ได้ 
            4.6 อธิบำยบทก ำหนดลงโทษได้ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  วันที่   25  กันยายน  และวันที่  27  กันยายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน 3 คน   ขำดเรียน 3 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กำรท ำบัญชีค้ำปลีก ค้ำส่ง 
  1.1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรท ำบัญชี 
 1.2 สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของ 
 1.3 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.4 กำรซื้อสินค้ำและกำรขำยสินค้ำ 
  1.5 สมุดบัญชีที่ใช้ในกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.6 งบกำรเงินของกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่ง 
 1.7 งบก ำไรขำดทุน 
 1.8 งบดุล 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบำยควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรท ำบัญชีได้ 
 4.2 อธิบำยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของได้ 
 4.3 อธิบำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
 4.4 อธิบำยกำรซื้อสินค้ำและกำรขำยสินค้ำได้ 
 4.5 อธิบำยสมุดบัญชีที่ใช้ในกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
 4.6 อธิบำยและจัดงบกำรเงินของกิจกำรค้ำปลีกและค้ำส่งได้ 
 4.7 อธิบำยและจัดงบก ำไรขำดทุนได้ 
 4.8 อธิบำยและจัดงบดุลได้   
 



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  18  ระหว่างวันที่   30  กันยายน  ถึงวันที่  4  ตุลาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2  6  คน  เข้ำเรียน - คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 สอบวัดควำมรู้ปลำยภำคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ      
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)      
 
9.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

      - 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวชุติภำ  ค ำพันธ์) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร

พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผลวิชำนี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำท้ังเนื้อหำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวำ่งกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรยีน /     
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกำสใหผู้้เรยีนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือช้ีแจงไดก้ระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /     
20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนท่ีก ำหนดใหผู้้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม    /   
23. ผู้เรียนมโีอกำสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
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26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
33.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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


