
 
 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

วิชา การคิดเชิงสรา้งสรรค์ทางการตลาด  รหัสวิชา 10218410 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2552 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
อาจารย์ผูส้อน นางสาวชุติภา  ค าพันธ ์

สาขาวิชา การตลาด 
 

นักศึกษาสาขาวิชา การตลาด  ชั้น ปวช.3  จ านวนเต็ม 5 คน   

ห้องเรียน 2102  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน  วัน ศุกร์  เวลา 14.00 –17.00 น. 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

แบบบันทึกหลังสอน 



ครั้งที่.................1..............    วันที่..........8 พฤศจิกายน 2562.............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........5........... คน   เข้าเรียน.........5........ คน   ขาดเรียน…… คน  ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ปฐมนิเทศ 
     บอกจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และท าความ
ตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
     บทเรียนที่ 1  Marketing is...การตลาด คืออะไร 
     1. ความหมายของการตลาด 
           2. แนวคิดทางการตลาด  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับ  นักศึกษา   
        ที่เราเข้าไปสอนให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1.  อธิบายความหมายของการตลาดได้ 
           2.  อธิบายแนวคิดทางการตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...............2.............    วนัที่.......... 15 พฤศจิกายน 2562.............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.........5..... คน   ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 1 Marketing is...การตลาด คืออะไร(ต่อ) 
      3. การตลาด 4.0 
      4. ความส าคัญของการตลาด  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่   
        เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
  1. อธิบายการตลาด 4.0 ได ้
  2. อธิบายความส าคัญของการตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     แจ้งนักศึกษาที่ขาดเรียนว่า ถ้าใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 
และสอบถามจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................3.............    วันที่..........22 พฤศจิกายน 2562.............เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......4..... คน   ขาดเรียน 1 คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 2 Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์ 
     1.  การตลาดสร้างสรรค์   

2.  องค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
 1. อธิบายการตลาดสร้างสรรค์ได้ 
 2. อธิบายองค์ประกอบของการคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................4.............    วันที่..........29 พฤศจิกายน 2562...........  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......4..... คน   ขาดเรียน 1 คน/ลากิจ -  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 4 Market Situation สถานการณ์ทางการตลาด 
    1.  ความหมายสถานการณ์ทางการตลาด 
    2.  วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน.. 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  
  1. อธิบายความหมายสถานการณ์ทางการตลาดได้ 
  2. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้     

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 แจ้งนักศึกษาที่ขาดเรียนว่า ถ้าใครขาดเรียนจะโดนหักคะแนน คุณธรรม จริยธรรม ครั้งละ 1 คะแนน 
และสอบถามจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ใครขาดเกิน 2 ครั้ง ท าเอกสารแจ้งถึงผู้ปกครอง 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุตภิา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................5.................    วันที่..........6 ธันวาคม 2562.............เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ -  คน/ออก -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Market Situation สถานการณ์ทางการตลาด(ต่อ) 
     1. สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถอธิบายสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ไดต้ิดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................6.............    วันที่..........13 ธันวาคม 2562...........  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......3..... คน  ขาดเรียน  1  คน/ลาป่วย 1  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 4  Vision + Strategy การวางกลยุทธ์ 
     1. ความหมายของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
     2. การวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1. อธิบายความหมายของการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 
           2. อธิบายการวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................7..............    วันที่..........20 ธันวาคม 2562...........  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน..........4.......  คน  ขาดเรียน 1 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 5 การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด 

     1. ความหมายเกี่ยวกับนวัตกรรม 
     2. ความหมายของการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

           1. อธิบายความหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ 
           2. อธิบายความหมายของการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้     
    4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................8..................    วันที่..........27 ธันวาคม 2562.............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......4..... คน  ขาดเรียน 1  คน/ลากิจ  -  คน/ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 5 การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางการตลาด(ต่อ) 
     1.  รูปแบบและองค์ประกอบของนวัตกรรมและการเพ่ิมมูลให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1.  แยกรูปแบบและองค์ประกอบของนวัตกรรมและการเพ่ิมมูลให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................9..................    วันที่..........3 มกราคม  2563.............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......1..... คน  ขาดเรียน 4 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์  
3.4)  สมรรถนะที่ได้   
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 - 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................10...............   วันที่..........10 มกราคม 2563...........  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน  -  คน/ลากิจ  -  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 6 S+T+P การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
1.  ความหมายของกลยุทธ์ STP  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน

  ที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

 1.  อธิบายความหมายของกลยุทธ์ STP ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................11..........    วันที่..........7 มกราคม 2563.............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......3..... คน  ขาดเรียน 1  คน/ลาป่วย 1 คน/ออก -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 6 S+T+P การเลือกกลุ่มเป้าหมาย(ต่อ) 
     1.  องค์ประกอบของ STP 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน

  ที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

            1.  อธิบายองค์ประกอบของ STP ได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................12................    วันที่..........24 มกราคม 2563............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ S+T+P การเลือกกลุ่มเป้าหมาย(ต่อ) 
     1. เลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน   
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาได้รู้และเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................13................    วันที่..........31 มกราคม 2563............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน  -  คน/ลากิจ -  คน/ออก -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 7 Target Market เป้าหมายทางการตลาด 
     1. ความหมายของเป้าหมายทางการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

           1. อธิบายความหมายของเป้าหมายทางการตลาดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่.................14..............    วันที่..........7 กุมภาพันธ์  2563............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.........4... คน  ขาดเรียน 1  คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 7 Target Market เป้าหมายทางการตลาด(ต่อ) 
     1.  ความส าคัญของเป้าหมายทางการตลาด 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้  

           1. อธิบายความส าคัญของเป้าหมายทางการตลาดได้ 
  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่.................15...........    วันที่..........14 กุมภาพันธ์ 2563.........  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......3..... คน  ขาดเรียน 2 คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 7  Target Market เป้าหมายทางการตลาด(ต่อ) 
     1.  ประเภทของเป้าหมายทางการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน    
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาได้รู้และอธิบายประเภทของเป้าหมายทางการตลาดได้ 

  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................16............    วันที่..........21 กุมภาพันธ์  2563...........  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลาป่วย -  คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ บทเรียนที่ 8.  ภูมิปัญญาไทยและกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
     1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน    
       ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาได้รู้และอธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  /    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)   /   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 
 



 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครัง้ที่.................17.............    วันที่........28 กุมภาพันธ์  2563...........  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....5..... คน   เข้าเรียน.......5..... คน  ขาดเรียน - คน/ลาป่วย - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ภูมิปัญญาไทยและกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา(ต่อ) 
     1.  ความหมายของภูมิปัญญาไทย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  คือ  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนใน 
        ชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.............มีภูมิคุ้มกัน 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาได้รู้และอธิบายความหมายของภูมิปัญญาไทยได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...............18..................    วันที่..........2-5 มีนาคม  2563............  เวลา....... 14.00 น. – 17.00 น…..... 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).....6..... คน   เข้าเรียน...................... คน  ขาดเรียน - คน/ลากิจ - คน/ออก - คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  
สอบปลายภาค 2 / 2562 

ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม  2563 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ 
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา 
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………. 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรมความมีมนุษยสัมพันธ์………………………………………………………………………………………………. 
3.4)  สมรรถนะที่ได้………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้     
    4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผลวิชานี ้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน /     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม   /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
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29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
 
 

     

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 167 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.77 

 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

 

 
 

 ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


