
 

 

 

 

 

      บันทึกหลังการสอน 

 แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

      วิชา  หลักการตลาด       รหัสวิชา 20200203 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     พทุธศักราช  2559 

ภาคเรยีนที่   2    ปการศึกษา     2561 

 
อาจารยผูสอน  นางภัทรอร  ดวงมาลยั 

สาขาวิชาการตลาด 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ชั้น ปวส.2 สายตรงและสาย ม.6                         
หองเรียน 2103  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 

 

 

     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  1  ระหวางวันที่   5  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  9  พฤศจิกายน  2561 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ความรูพื้นฐานทางการตลาด  แนวความคิดและสิ่งแวดลอมทางการตลาด           

บอกจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจงเกณฑการประเมินวัดผล และทําความตกลง

เรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษามสีวนรวมในเกณฑการวัดผลและประเมินผล 

        1.  ลักษณะทั่วไปของการตลาด 

        2.  ความหมายของ “ตลาด”และ “การตลาด” 

        3.  ความสําคญัของการตลาด 

        4.  แนวทางการศึกษาการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

          4.1 อธิบายลักษณะทั่วไปของการตลาดได 

              4.2 บอกความหมายของ “ตลาด” (Market) และ “การตลาด” (Marketing) ได 

              4.3 บอกความสําคัญของการตลาดได 

              4.4 อธิบายแนวทางการศึกษาการตลาดได          

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    

     ------------------                 

ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                            อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  2  ระหวางวันที ่ 12 พฤศจิกายน  ถึงวันที่  16  พฤศจิกายน  2561 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ความรูพื้นฐานทางการตลาด  แนวความคิดและสิ่งแวดลอมทางการตลาด (ตอ) 

        1. เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาด     

        2. แนวความคิดทางการตลาด 

        3. สิ่งแวดลอมทางการตลาด 

        4. การวิเคราะห SWOT Analysis    

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

            4.1 รูและอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดได  

         4.2 บอกแนวความคิดทางการตลาดได 

         4.3 บอกสิ่งแวดลอมทางการตลาดได 

         4.4 เขาใจและวิเคราะห SWOT Analysis   ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    

     ------------------                 

ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                            อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  3  ระหวางวันที่   19 พฤศจิกายน  ถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2561 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การแบงสวนตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ       

      1.  การแบงสวนตลาด 
      2.  การเลือกตลาดเปาหมาย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา    สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

 4.1   อธิบายการแบงสวนตลาดได 

             4.2.  อธิบายการเลือกตลาดเปาหมายได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                              

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

 

 

 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  4  ระหวางวันที่   26 พฤศจิกายน  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การแบงสวนตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย     และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (ตอ)            
         1. การกําหนดตาํแหนงผลติภัณฑ 

         2. กลยุทธการตลาดในการแขงขัน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

          4.1   อธิบายการกําหนดตาํแหนงผลิตภณัฑได 

   4.2  อธิบายกลยุทธการตลาดในการแขงขันได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 
        

                      ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                     อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  5  ระหวางวันที่  3  ธันวาคม ถึงวันที่  7  ธันวาคม  2561  
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   พฤติกรรมผูบรโิภค   

        1. ความหมายของพฤติกรรมผูบรโิภค 
        2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 

        3. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว 
        4. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

        5. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
        6 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเนื้อหา   สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1. อธิบายความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคได 
            4.2. บอกปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อได 

              4.3  .อธิบายทฤษฎีความตองการของมาสโลวได 
              4.4. สามารถวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภคได 

              4.5. บอกกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได 
              4.6 อธิบายแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคได  

  4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที ่       
                  มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                     อาจารยผูสอน 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  6  ระหวางวันที่   10 ธันวาคม ถึงวันที่  14  ธันวาคม  2561 
 
1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :    หยุดวันรัฐธรรมนูญ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - 

 
 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
      - 

 
       
  

ลงชือ่........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                         อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  7  ระหวางวันที่   17  ธันวาคม ถึงวันที่  21  ธันวาคม  2561 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ผลิตภณัฑ 

      1.  ความหมายของผลิตภัณฑ 

      2.  องคประกอบของผลติภณัฑ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

              4.1  บอกความหมายของผลิตภัณฑได 

              4.2  อธิบายองคประกอบของผลิตภณัฑได               

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย 
           ดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

        

ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                    อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  8  ระหวางวันที่   24  ธันวาคม ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2561 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ผลิตภณัฑ  (ตอ) 

      1.  การแบงประเภทของผลติภัณฑ 

      2.  สวนประสมของผลิตภัณฑ 

      3.  สวนประกอบของผลิตภณัฑ 

      4.  ประเภทของตราสินคา 

      5.  บรรจภุัณฑ 

      6.  วงจรชีวิตผลิตภณัฑ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1  อธิบายการแบงประเภทของผลิตภัณฑได                                                                                                           

             4.2  อธิบายสวนประสมของผลิตภัณฑได 

             4.3  อธิบายสวนประกอบของผลิตภณัฑได 

             4.4  อธิบายประเภทของตราสินคาได 

             4.5  อธิบายและออกแบบบรรจภุัณฑได 

             4.6  อธิบายและกําหนดกลยุทธในวงจรชีวิตผลิตภัณฑได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่  
                     มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
          ลงช่ือ........................................................ 

                                    (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                      อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  9  ระหวางวันที่   2  มกราคม ถึงวันที่  4  มกราคม 2562 
 
1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรูกลางภาคเรยีน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรูกลางภาคเรยีน 

 

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - 

 
 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
      - 

 
        

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

                                           อาจารยผูสอน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  10  ระหวางวันที่   7  มกราคม ถึงวันที่  11  มกราคม 2562 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ    การกําหนดราคา 

      1.  ความหมายของราคา 

      2.  วัตถุประสงคในการกําหนดราคา 

      3.  วิธีการกําหนดราคา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  บอกความหมายของราคาได 
              4.2  บอกวัตถุประสงคในการกําหนดราคาได 
    4.3  อธิบายและกําหนดราคาได   
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
                 4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่
                       มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถงึสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                        

          ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                    อาจารยผูสอน 
 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  11  ระหวางวันที่   14 มกราคม ถึงวันที่  18  มกราคม 2562 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ    การกําหนดราคา (ตอ) 

      1.  นโยบายราคา 

      2.  กลยุทธการตั้งราคา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  อธิบายนโยบายราคาได 
    4.2  อธิบายและกําหนดกลยุทธการตั้งราคาได 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
           4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
                 4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่
                       มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                        

          ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                    อาจารยผูสอน 
 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  12  ระหวางวันที่   21  มกราคม ถึงวันที่  25  มกราคม 2562 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การจัดจําหนาย 

      1.  ความหมายของการจัดจาํหนาย      

      2.  ชองทางการจัดจําหนาย      

      3.  สถาบันการตลาด          

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรยีงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  บอกความหมายของการจัดจําหนายได 

              4.2  อธิบายระดับของชองทางการจัดจําหนายได 

    4.3  บอกลักษณะของสถาบันการตลาดได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
         5.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
               5.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่
                     มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถงึสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                  อาจารยผูสอน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  13  ระหวางวันที่   28  มกราคม ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ 2562 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การจัดจําหนาย (ตอ) 

      1.  การคาปลีก   

      2.  การคาสง   

      3.  การกระจายสินคา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

           4.1  อธิบายรายละเอียดของการคาปลีกได 

    4.2  อธิบายรายละเอียดของการคาสงได 

    4.3  อธิบายวิธีการกระจายสินคาได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
         5.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
               5.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที ่
                     มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 
 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 
                                                                  อาจารยผูสอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  14  ระหวางวันที่   4  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  8  กุมภาพันธ  2562  
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การสงเสริมการตลาด 

      1.  ความหมายของการสงเสริมการตลาด      

      2.  กระบวนการติดตอสื่อสาร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหา    สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

          4.1  บอกความหมายของการสงเสริมการตลาดได 

              4.2  บอกองคประกอบของกระบวนการติดตอสื่อสารได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที ่
                   มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
      
   
 

                                                                           ลงชื่อ........................................................ 

                         (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                           อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  15  ระหวางวันที่   11  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ  2562 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การสงเสริมการตลาด (ตอ) 

      1.  กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

      2.  สวนประสมการสงเสริมการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

             4.1  อธิบายและกําหนดกลยุทธการสงเสริมการตลาดได 

             4.2  อธิบายลักษณะของสวนประสมการสงเสริมการตลาดได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที ่ 
                   มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 
 

                                                               ลงชื่อ........................................................ 

                         (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                           อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  16  ระหวางวันที่   18 กุมภาพันธ  ถึงวันที่  22  กุมภาพันธ  2562 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การนําเทคโนโลยมีาประยุกตใชในงานดานการตลาด  และความรับผิดชอบตอสังคม                

และจรรยาบรรณทางการตลาด         

       1.  เทคโนโลยีทางการตลาด 

           2.  สารสนเทศทางการตลาด 

           3.  อินเทอรเน็ต 

       4. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเนื้อหา สาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการ ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได 

            4.1  อธิบายเทคโนโลยีทางการตลาดได 

         4.2  อธิบายสารสนเทศทางการตลาดได 

         4.3  อธิบายวิธีการใชอินเทอรเน็ตได 

                      4.4  อธิบายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
           4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัติตามงานท่ี 
                       มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                   อาจารยผูสอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  17  ระหวางวันที่   25  กุมภาพันธ  ถึงวันที่  1  มีนาคม  2562 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การนําเทคโนโลยมีาประยุกตใชในงานดานการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม และ

จรรยาบรรณทางการตลาด  (ตอ) 

      1.  การบริหารลูกคาสมัพันธ      

      2.  ธุรกิจกับความรับผดิชอบตอสังคม 

      3.  จรรยาบรรณทางการตลาด 

      4.  คุณสมบัติของนักการตลาด 

      5.  อุปสรรคตอจรรยาบรรณ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเนื้อหา  สาระใชวิธ ี

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะที่ได      

              4.1  อธิบายและกําหนดกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธได    

             4.2  อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมได 

              4.3  บอกขอปฏิบัติของจรรยาบรรณทางการตลาดได 
              4.4  บอกคุณสมบัติของนักการตลาดได 

              4.5  บอกอุปสรรคที่มีตอจรรยาบรรณได              
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามรถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที ่
                   มอบหมายดวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
     ไดตดิตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 
 

        ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลยั) 

                                            อาจารยผูสอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  18  ระหวางวันที่   4  มีนาคม  ถึงวันที่  8  มีนาคม  2562 
 
1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรูปลายภาคเรียน 

 

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
      - 

 
 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบรูณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 
      - 

 
        

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

                                         อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยที่สุดหรือไมเลย 
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สวนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหถูกตองทันสมัย /     

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพิม่เตมิ  /    

9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

สวนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรยีน /     

12. เนื้อหาวิชาใหความรูแกผูเรียน /     

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได /     

14. วิชานี้กระตุนใหเกิดความคิดรเิริ่ม  /    

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม /     

17. เปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง /     

19. ผูสอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพิ่มเติม   /    

23. ผูเรียนมโีอกาสฝกตนเองใหมวีินัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรยีมการสอน /     

27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกนัเอง /     

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
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30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู  /    

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 164 

คาเฉลี่ยที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลการประเมินอยูในระดบั    

  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) 


