
 

 

 

 บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา   การค้าปลีกและการค้าส่ง รหัสวิชา 20218902 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2559 
ภาคเรยีนที่   2    ปีการศึกษา   2562 

 
อาจารย์ผู้สอน  นางภัทรอร   ดวงมาลัย 

สาขาวิชาการตลาด 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ช้ัน ปวส.1 สาย ม.6   

ห้องเรียน 2103  ช้ัน 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  1  ระหว่างวันท่ี   4  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  8 พฤศจิกายน  2562 

  
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการค้าปลีกและค้าส่ง 
     บอกจุดประสงค์รายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และทํา
ความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล   1.1  ความหมายของ “การค้าปลีก” (Retiling) 
               1.2  ลักษณะของการค้าปลีกและการค้าส่ง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายความหมายของ “การค้าปลีก” (Retiling) ได้ 
 4.2 อธิบายลักษณะของการค้าปลีกและการค้าส่งได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
                  -----                    

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

                                                 อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  2  ระหว่างวันท่ี  11  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  15 พฤศจิกายน  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการค้าปลีกและการค้าส่ง (ต่อ) 

1.3  ความสําคัญของการค้าปลีก  
1.4  ความสําคัญของการค้าส่ง  
1.5  วิวัฒนาการของการค้าปลีกและการค้าส่งของประเทศไทย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายความสําคัญของการค้าปลีกได้   
  4.2  อธิบายความสําคัญของการค้าส่งได้ 
  4.3  บอกวิวัฒนาการของการค้าปลีกและการค้าส่งของประเทศไทยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติงานตามท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  3  ระหว่างวันท่ี   18  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  22 พฤศจิกายน    2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ประเภทหรือรูปแบบของการค้าปลีกและการค้าส่ง  
  1.1  ประเภทหรือรูปแบบของการค้าปลีก 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายประเภทหรือรูปแบบของการค้าปลีกได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  4  ระหว่างวันท่ี   25  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ประเภทหรือรูปแบบของการค้าปลีกและการค้าส่ง (ต่อ)  
         1.2  ประเภทหรือรูปแบบของการค้าส่ง    
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายประเภทหรือรูปแบบของการค้าส่งได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  5  ระหว่างวันท่ี  2 ธันวาคม ถึงวันท่ี  6  ธันวาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  หลักการค้าปลีกและการค้าส่ง   

 1.1  คุณลักษณะของผูป้ระกอบการค้าปลีกค้าส่ง  
1.2  ปัจจัยทีท่ําให้เกิดการค้าปลีกค้าส่ง  
1.3  ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อกิจการการค้าปลีกค้าส่ง  
1.4  กลยุทธ์การดําเนินงานของธุรกิจค้าปลีกค้าสง่ 

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

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้

 4.1  บอกคุณลักษณะของผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งได้  
4.2  บอกปัจจัยที่ทาํให้เกิดการค้าปลีกค้าส่งได้  
4.3  อธิบายปัจจัยที่มผีลกระทบต่อกิจการการค้าปลีกค้าส่งได้  
4.4  บอกกลยุทธ์การดําเนนิงานของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งได ้

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

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

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  6  ระหว่างวันท่ี   9 ธันวาคม ถึงวันท่ี  13  ธันวาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   หยุดวันรัฐธรรมนูฐ 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     ไม่มีการเรียนการสอน 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 
 
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ท่ี  7  ระหว่างวันท่ี   16 ธันวาคม ถึงวันท่ี  20  ธันวาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  การเลือกทําเลที่ตั้งและหลักการจัดซ้ือ 

1.1  ความหมายทาํเลที่ตั้ง                        1.5  ประเภทของทําเลที่ตัง้ 
1.2  ความสาํคัญของทําเลที่ตัง้  
1.3  การวิเคราะห์ทําเลที่ตั้ง (Location Analysis)  
1.4  ข้ันตอนการเลือกทําเลที่ตั้ง  

4.5  ประเภทของทําเลที่ตัง้2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ   
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้นา่สนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้

4.1  บอกความหมายทาํเลที่ตั้งได้ 4.5  บอกประเภทของทําเลที่ตัง้ได ้
4.2  บอกความสําคัญของทาํเลที่ตั้งได้  
4.3  อธิบายการวิเคราะห์ทาํเลที่ตั้ง (Location Analysis)ได ้ 
4.4  บอกข้ันตอนการเลือกทําเลที่ตั้งได้  

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

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

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  8  ระหว่างวันท่ี   23 ธันวาคม ถึงวันท่ี  27  ธันวาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  การเลือกทําเลที่ตั้งและหลักการจัดซ้ือ (ต่อ) 
 1.1  ความเป็นมาของการจัดซ้ือ      1.5 คุณสมบัติของผู้จัดซ้ือ  

1.2  ความหมายของการจัดซ้ือ      1.6 วิธีการจัดซ้ือ (Methods of Buying)  
1.3  นโยบายการจัดซ้ือของร้านค้าปลีกร้านค้าส่ง    1.7 การกําหนดปริมาณการจัดซ้ือ  
1.4  หลักการพิจารณาจัดซ้ือสินค้าในกิจการค้าปลีกค้าส่ง 1.8 ข้ันตอนในการจัดซ้ือสินค้า  

4.13 ข้ันตอนในการจัดซ้ือสินค้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ   
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้นา่สนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  บอกความเป็นมาของการจัดซ้ือได้           4.5 บอกคุณสมบัติของผูจ้ัดซ้ือได้  

4.2 บอกความหมายของการจัดซ้ือได้                     4.6 บอกวิธีการจัดซ้ือได้  
4.3 บอกนโยบายการจัดซ้ือของร้านค้าปลกีร้านค้าส่งได้         4.7 วิเคราะห์การกําหนดปริมาณการจัดซ้ือได้  
4.4  อธิบายหลักการพิจารณาจัดซ้ือสินค้าในกิจการค้าปลีกค้าส่งได้4.8 บอกข้ันตอนในการจัดซ้ือสินค้าได้  

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

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

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

                                                 อาจารย์ผู้สอน  



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  9  ระหว่างวันท่ี   30  ธันวาคม  2562 ถึงวันท่ี  3  มกราคม 2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   หยุดสิ้นปี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
                       ไม่มีการเรียนการสอน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
                         ------ 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 
 

 
 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  10  ระหว่างวันท่ี   6  มกราคม ถึงวันท่ี  10  มกราคม  2563 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  สอบกลางภาค  และเรียนเร่ือง การควบคุมสินค้าคงคลังและการกําหนดราคา       
ขายปลีกและราคาขายส่ง 

 1.1  ความหมาย “การบริหารสินค้าคงคลัง”  1.6  การรับสินค้าเข้าคลังสนิค้า 
1.2  ความสาํคัญของการบริหารสินค้าคงคลงั  1.7  การทําเคร่ืองหมายสินค้า 
1.3  จุดมุ่งหมายในการบริหารสนิค้าคงคลัง  1.8  การดูแลรักษาสนิค้าในคลงัสินค้า 
1.4  ระบบการควบคุมสนิค้าคงคลัง   1.9  การวางแผนควบคุมสต็อก  
1.5  หลักเกณฑ์การสั่งซ้ือสินค้า  

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

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้

 4.1  อธิบายความหมายการบริหารสินค้าคงคลงัได้  4.6  อธิบายการรับสินค้าเข้าคลงัสินค้าได ้
4.2  บอกความสําคัญของการบริหารสินค้าคงคลังได้     4.7  อธิบายการทาํเคร่ืองหมายสินค้าได้ 
4.3  บอกจุดมุ่งหมายในการบริหารสินค้าคงคลงัได้  4.8  อธิบายการดูแลรักษาสนิค้าในคลังสินค้าได ้
4.4  อธิบายระบบการควบคุมสนิค้าคงคลังได้             4.9  อธิบายการวางแผนควบคุมสต็อกได้  
4.5  อธิบายหลักเกณฑ์การสั่งซ้ือสินค้าได้  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
           4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
           4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                 ด้วยตนเอง 
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) 

                                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  11  ระหว่างวันท่ี   13  มกราคม ถึงวันท่ี  17  มกราคม  2563 

1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  การควบคุมสินค้าคงคลังและการกําหนดราคาขายปลีกและราคาขายส่ง (ต่อ) 
     1.1 วิธีการควบคุมสต็อก                       1.7 นโยบายและกลยุทธ์การกําหนดราคา  
     1.2 หลักเกณฑ์ในการตรวจนับสินค้า          1.8 กลยุทธ์การตั้งราคาท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนค่าขนส่ง  
     1.3 ข้อมูลการควบคุมสต็อกสนิค้าจากแผนกขาย     1.9 วิธีการตั้งราคา  
     1.4 การใช้ระบบบาร์โค้ดและคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารคลงัสินค้า 1.10  หลักการคํานวณส่วนเพ่ิม  
     1.5 ความหมายราคาขาย                                 1.11 การลดราคาสินค้า  
     1.6 ปัจจัยสําคัญท่ีควรพิจารณาในการตั้งราคาขาย  
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา สาระใช้วิธี        
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 
 1.1 บอกวิธีการควบคุมสต็อก                1.7 บอกนโยบายและกลยุทธ์การกําหนดราคาได้  
           1.2 บอกหลักเกณฑ์ในการตรวจนับสินค้าได้   1.8 บอกกลยุทธ์การตั้งราคาท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนค่าขนส่งได้                 
           1.3 บอกข้อมูลการควบคุมสต็อกสินค้าจากแผนกขายได ้     1.9 บอกวิธีการตั้งราคาได้  
           1.4 บอกการใช้ระบบบาร์โค้ดและคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารคลังสินค้าได ้ 
           1.5 บอกความหมายราคาขายได้                                 1.10  บอกหลักการคํานวณส่วนเพ่ิมได ้
           1.6 บอกปัจจัยสําคัญท่ีควรพิจารณาในการตั้งราคาขายได้    1.11 บอกการลดราคาสินค้าได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
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  12  ระหว่างวันท่ี   20  มกราคม ถึงวันท่ี  24  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การให้บริการลูกค้า   

 1.1  ความหมายการให้บริการลูกค้า  
1.2  หลักพ้ืนฐานของการให้บริการลูกค้า  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายความหมายการให้บริการลูกค้าได้ 
 4.2  อธิบายหลักพ้ืนฐานของการให้บริการลูกค้าได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 

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

                                           อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  13  ระหว่างวันท่ี   27 มกราคม ถึงวันท่ี  31  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การให้บริการลูกค้า  (ต่อ) 

 1.3  การให้บริการของผู้ค้าปลีก  
       1.4  กลยุทธ์การบริการและกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายการให้บริการของผู้ค้าปลีกได้ 
 4.2  อธิบายกลยุทธ์การบริการและกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าได้    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

                          



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  14  ระหว่างวันท่ี   3  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  7 กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กฎหมายและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง 
 1.1  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าปลีกค้าส่ง  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าปลีกค้าส่งได้    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  15  ระหว่างวันท่ี   10  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กฎหมายและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง (ต่อ) 
  1.1  องค์การท่ีเก่ียวข้องกับการค้าปลีกค้าส่ง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการค้าปลีกค้าส่งได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  16  ระหว่างวันท่ี   17  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  21  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ :  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารการค้าและแนวโน้มการค้าปลีก    
                                      และการค้าสง่ 

1.1  เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode)  
1.2  เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID)  
1.3  การสื่อสารการค้าบนสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)  
1.4  สภาพการแข่งขัน  

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

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบายเทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode)ได้ 
 4.2  อธิบายเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) ได้ 
 4.3  อธิบายการสื่อสารการค้าบนสื่อสังคมออนไลน(์Social Media) ได้ 
 4.4  วิเคราะห์สภาพการแข่งขันได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  17  ระหว่างวันท่ี   24  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  :  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารการค้า และแนวโน้มการค้าปลีกและ  
                                       การค้าส่ง (ต่อ) 
        1.1   โอกาสค้าปลีกในบริบทใหม่ 

   1.2  แนวโน้มรูปแบบการดําเนินธุรกิจค้าปลีกของโลกและในประเทศไทย  
           1.3  สินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต 
 1.4  การตลาดของธุรกิจค้าปลกี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  การนําเข้าสู่บทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ   
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้นา่สนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
  4.1  บอกโอกาสค้าปลีกในบริบทใหม่ได้ 

   4.2  อธิบายแนวโน้มรูปแบบการดําเนินธุรกิจค้าปลีกของโลกและในประเทศไทยได้  
          4.3  อธิบายสนิค้าที่เปน็ที่ต้องการของตลาดในอนาคตได ้
 4.4  อธิบายการตลาดของธุรกิจค้าปลีกได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  18  ระหว่างวันท่ี   2  มีนาคม  ถึงวันท่ี  6  มีนาคม  2563  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

 

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

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย � ลงในช่องท่ีตรงกับสิ่งท่ีท่านปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
 4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยที่
สุด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

 

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 /     
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27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
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) 


