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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห.ท่ี  1  ระหว1างวันท่ี   5  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  9  มิถุนายน  2560  
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ความรู-ทั่วไปเก่ียวกับการขาย 
        1.  บอกจุดประสงค+รายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจ-งเกณฑ+การประเมินวัดผล และ
ทําความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให-นักศึกษามีสDวนรDวมในเกณฑ+การวัดผลและ
ประเมินผล 
        2.  ความหมายของการขาย 
        3.  บทบาทของการขาย 
        4.  ประเภทของการประกอบอาชีพทางการขาย 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให-ทําแบบประเมินผลตนเองกDอนเรียน 
 2. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถDายทอดเนื้อหา     
สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ    
ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 3. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 

          4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับการความหมายของการขายได- 
              4.2  แสดงความรู-เก่ียวกับบทบาทของการขายได- 
              4.3  แสดงความรู-เก่ียวกับประเภทของการประกอบอาชีพทางการขายได-          
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข-าใจ เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมาย 
           ด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา    
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 

                                         อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห.ท่ี  2  ระหว1างวันท่ี   12  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  16  มิถุนายน  2560  
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การแสวงหาผู-มุDงหวัง  
      1.  ความรู-เก่ียวกับผู-มุDงหวงั 
      2.  การวิเคราะห+ผู-มุDงหวังด-วยทฤษฎีการขาย 
      3.  ประเภทของผู-มุDงหวัง 
      4.  วิธีการแสวงหาผู-มุDงหวงั   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถDายทอดเนื้อหา     
สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ    
ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 

  4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับผู-มุDงหวังได- 
             4.2.  ปฏิบัติการวิเคราะห+ผู-มุDงหวังด-วยทฤษฎีการขายได- 
          4.3  แสดงความรู-เก่ียวกับประเภทของผู-มุDงหวังได- 
             4.4  แสดงความรู-เก่ียวกับวิธีการแสวงหาผู-มุDงหวังได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมาย 
           ด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 

                       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นางภัทรอร  ดวงมาลัย)  
                                                                             อาจารย+ผู-สอน 



4 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห.ท่ี  3  ระหว1างวันท่ี   19  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  23  มิถุนายน  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การแสวงหาผู-มุDงหวัง (ตDอ) 
      1.  วิธีการแสวงหาผู-มุDงหวงั 
      2. ประโยชน+ของการแสวงหาผู-มุDงหวัง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให-ทําแบบประเมินผลตนเองกDอนเรียน 
 2. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถDายทอดเนื้อหา     
สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ    
ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 3. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 
          4.1   แสดงความรู-เก่ียวกับวิธีการแสวงหาผู-มุDงหวังได- 
              4.2   แสดงความรู-เก่ียวกับประโยชน+ของการแสวงหาผู-มุDงหวังได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานทีม่อบหมาย 
           ด-วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
 
        
                      ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  4  ระหว1างวันท่ี   26  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเตรียมตัวกDอนเข-าพบผู-มุDงหวัง 
      1.  การวางแผนการขาย 
     2.  การเตรียมข-อมูลเก่ียวกับผู-มุDงหวัง 
      3.  การนัดหมายลDวงหน-า 
      4.  การเตรียมความพร-อม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
             4.1  ปฏิบัติการวางแผนการขายได- 
              4.2  แสดงความรู-เก่ียวกับการเตรียมข-อมูลเก่ียวกับผู-มุDงหวังได- 
     4.3  แสดงความรู-เก่ียวกับการนัดหมายลDวงหน-าได- 
     4.4  แสดงความรู-เก่ียวกับการเตรียมความพร-อมได- 
  4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ี        
                  มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                            อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  5  ระหว1างวันท่ี   3  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  7  กรกฎาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 
 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเตรียมตัวกDอนเข-าพบผู-มุDงหวัง(ตDอ) 
      1.  การเตรียมความรู- 
      2.  การวางแผนการเข-าพบ 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
           4.1  ปฏิบัติการเตรียมความรู-ได- 

4.2  ปฏิบัติการวางแผนการเข-าพบได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                              อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  6  ระหว1างวันท่ี   10  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  14  กรกฎาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเข-าพบผู-มุDงหวัง 
     1.  ทฤษฎีการขาย 
     2.  การแตDงกายสําหรับการเข-าพบ 
     3.  จุดประสงค+ของการเข-าพบ 
     4.  วิธีการเข-าพบผู-มุDงหวัง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให-ทําแบบประเมินผลตนเองกDอนเรียน 
 2. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 3. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
             4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับทฤษฎีการขายได-            4.4  แสดงความรู-เก่ียวกับการเข-าพบผู-มุDงหวังได- 
             4.2  ปฏิบัติการแตDงกายสําหรับการเข-าพบได- 
             4.3  แสดงความรู-เก่ียวกับจุดประสงค+การเข-าพบได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา      
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
        ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  7  ระหว1างวันท่ี  17  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  21  กรกฎาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเสนอขายและการสาธิต 
      1.  ความรู-เก่ียวกับการเสนอขาย 
      2.  สิ่งท่ีพนักงานขายควรนําเสนอในการเสนอขาย 
      3.  เทคนิคการเสนอขาย 
      4.  รูปแบบการเสนอขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
              4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับการเสนอขายได- 
              4.2  ปฏิบัติสิ่งท่ีพนักงานขายควรนําเสนอในการเสนอขายได- 
              4.3  ปฏิบัติเทคนิคการเสนอขายได- 
              4.4  แสดงความรู-เก่ียวกับรูปแบบการเสนอขายได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                               อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  8  ระหว1างวันท่ี   24  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  27  กรกฎาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเสนอขายและการสาธิต  (ตDอ) 
      1.  การเสนอขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
      2.  การสาธิตสินค-า 
      3.  การสาธิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
  4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับการเสนอขายท่ีมีประสิทธิภาพได- 
             4.2  ปฏิบัติการสาธิตสินค-าได- 
             4.3  ประยุกต+ใช-การสาธิตท่ีมีประสิทธิภาพได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
          4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ี  
                     มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 

                ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  9  ระหว1างวันท่ี   31  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  4  สิงหาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 
 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สอบวัดความรู-กลางภาค  และเรียนเรื่อง  การตอบข-อโต-แย-ง 
      1.  ความหมายของข-อโต-แย-ง 
      2.  สาเหตุของการเกิดข-อโต-แย-ง 
      3.  เทคนิคการจัดการกับข-อโต-แย-ง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให-ทําแบบประเมินผลตนเองกDอนเรียน 
 2. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 3. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
           4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับความหมายของข-อโต-แย-งได- 
              4.2  แสดงความรู-เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดข-อโต-แย-งได- 
     4.3  ประยุกต+ใช-เทคนิคการจัดการกับข-อโต-แย-งได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบตัิตามงานที ่
                      มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  10  ระหว1างวันท่ี   7  สิงหาคม  ถึงวันท่ี  11  สิงหาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 
 

1.  หัวข�อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การตอบข-อโต-แย-ง (ตDอ) 
      1.  กลยุทธ+ในการขจัดข-อโต-แย-ง    
      2.  รูปแบบของข-อโต-แย-ง     
      3.  การเตรียมตัวเพื่อตอบข-อโต-แย-ง       
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถDายทอดเนื้อหา     
สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ    
ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 
           4.1  ประยุกต+ใช-กลยทุธ+ในการขจัดข-อโต-แย-งได- 
              4.2  แสดงความรู-เก่ียวกับรูปแบบของข-อโต-แย-งได- 
     4.3  ปฏิบัติการเตรียมตัวเพื่อตอบข-อโต-แย-งได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามารถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบตัิตามงานที ่
                      มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                               อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  11  ระหว1างวันท่ี   14  สิงหาคม  ถึงวันท่ี  18  สิงหาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การปbดการขาย 
      1.  ความหมายของการปbดการขาย      
      2.  หลักสําคัญของการปbดการขาย 
      3.  บุคลิกภาพของนักปbดการขายท่ีดี 
   4.   สาเหตุท่ีทําให-พนักงานขายไมDสามารถปbดการขายได- 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให-ทําแบบประเมินผลตนเองกDอนเรียน 
 2. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 3. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
         4.1 แสดงความรู-เก่ียวกับความหมายของการปbดการขายได-  4.3 ปฏิบัติตามบุคลิกภาพของนักปbดการขายที่ดีได- 
             4.2  แสดงความรู-เก่ียวกับหลักสําคัญของการปbดการขายได-  4.4 แสดงความรู-เก่ียวกับสาเหตุที่ทาํให-ปbดการขายไมDได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ี 
                      มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
        
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                              อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  12  ระหว1างวันท่ี   21  สิงหาคม  ถึงวันท่ี  25  สิงหาคม  2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การปbดการขาย  (ตDอ) 
      1.  ลักษณะของพนักงานขายท่ีไมDสามารถปbดการขายได- 
      2.  ชDวงเวลาท่ีควรปbดการขาย 
      3.  ปcจจัยท่ีทําให-การปbดการขายประสบผลสําเร็จ 
      4.  ยุทธวิธีในการปbดการขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
             4.1 แสดงความรู-เก่ียวกับลักษณะของพนักงานขายทีไ่มDสามารถปbดการขายได- 4.3 ปฏิบัติตามยุทธวิธีในการปbดการขาย 
             4.2 แสดงความรู-เก่ียวกับชDวงเวลาที่ควรปbดการขายได-  4.4 แสดงความรู-เก่ียวกับปcจจัยที่ทําให-การปbดการขายสําเร็จได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
             4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ี  
                   มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 

                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                              (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                           อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  13  ระหว1างวันท่ี   28 สิงหาคม  ถึงวันท่ี  1  กันยายน  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 
 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การติดตามผลหลังการขาย 
       1.  จุดประสงค+ของการติดตามผลหลังการขาย 

           2.  วิธีปฏิบัติในการติดตามผลหลังการขาย 
           3.  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามผลหลังการขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให-ทําแบบประเมินผลตนเองกDอนเรียน 
 2. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 3. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
    4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับจุดประสงค+ของการติดตามผลหลังการขายได- 
         4.2  แสดงวิธีปฏิบัติในการติดตามผลหลังการขายได- 
         4.3  แสดงผลท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามผลหลังการขายได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
           4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฎิบัติตามงานท่ี 
                       มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                              อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  14  ระหว1างวันท่ี   4  กันยายน  ถึงวันท่ี  8 กันยายน 2560  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 
 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบริการกDอนการขายและหลังการขาย 
        1.  ลักษณะการให-บริการ 
        2.  วิธีการให-บริการหลังการขาย 
        3.  สาเหตุการเกิดข-อบกพรDองในการบริการหลังการขาย 
        4.  วิธีการแก-ปcญหาจากการให-บริการหลังการขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 
              4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับลักษณะการให-บริการได- 

             4.2  แสดงความรู-เก่ียวกับวิธีการให-บริการหลังการขายได- 
              4.3  แสดงความรู-เก่ียวกับสาเหตุการเกิดข-อบกพรDองในการบริการหลังการขายได- 
              4.4  ปฎิบัติการแก-ปcญหาจากการให-บริการหลังการขายได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ี 
                      มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  15  ระหว1างวันท่ี   11  กันยายน  ถึงวันท่ี  15  กันยายน 2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   จรรยาบรรณของนักขาย 
        1.  ความหมายของจรรยาบรรณ 
        2.  จรรยาบรรณของพนักงานขายท่ีมีตDอกิจการ 
        3.  จรรยาบรรณของพนักงานขายท่ีมีตDอลูกค-า 
        4.  จรรยาบรรณของพนักงานขายท่ีมีตDอตนเอง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนือ้หาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา     
สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ    
ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได� 

                4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับความหมายของจรรยาบรรณได- 
                   4.2. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีตDอกิจการได- 

              4.3  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีตDอลูกค-าได- 
             4.4  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีตDอตนเองได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
              4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
              4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ี 
                    มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  16  ระหว1างวันท่ี   18  กันยายน  ถึงวันท่ี  22  กันยายน 2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   โอกาสและความก-าวหน-าของพนักงานขาย 
       1.   ความสําคัญของอาชีพการขาย 
       2.  องค+ประกอบท่ีสร-างความสําเร็จให-กับอาชีพการขาย 
       3.  คุณสมบัติของพนักงานขายท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพการขาย 
       4.  รายได-และผลประโยชน+เก้ือกูลของผู-ประกอบอาชีพการขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให-ทําแบบประเมินผลตนเองกDอนเรียน 
 2. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 3. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทาํตามลําดบัข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได� 
 4.1  บอกความสําคัญของอาชีพการขายได- 
 4.2  บอกองค+ประกอบที่สร-างความสําเร็จให-กับอาชีพการขายได- 
                 4.3   อธิบายคุณสมบัติของพนักงานขายที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการขายได- 
 4.4  อธิบายรายได-และผลประโยชน+เก้ือกูลของผู-ประกอบอาชีพการขายได- 
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาที่กําหนด 
                4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบตัิตามงานที ่
                      มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชพี /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  17  ระหว1างวันท่ี   25  กันยายน  ถึงวันท่ี  29  กันยายน 2560 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 

 
1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย 
      1.  ความรู-เก่ียวกับสารสนเทศ 

        2.  ความรู-เก่ียวกับการสื่อสารการขาย 
      3.  การสื่อสารการขายทางอินเตอร+เน็ต 
      4.  ลักษณะธุรกิจการค-าในเครือขDายดิจิตอล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข-าสูDบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู-สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถDายทอดเนื้อหา
     สาระใช-วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช-เทคนิคในการ
    ถDายทอดเนื้อหาสาระให-นDาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยDาง 
 2. ให-ฝMกทําแบบฝMกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล�องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข-อมูลอยDางเปOนระบบ   
 2.  สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปOนข้ันตอน การทําตามลําดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝPรู-  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได�      
     4.1  แสดงความรู-เก่ียวกับสารสนเทศได- 
              4.2  แสดงความรู-เก่ียวกับการสื่อสารการขายได- 
              4.3  ประยุกต+ใช-การสื่อสารการขายทางอินเตอร+เน็ตได- 
              4.4  แสดงความรู-เก่ียวกับลักษณะธุรกิจการค-า ในเครือขDายดิจิตอลได-              
4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู-ได-ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
        4.2  นักศึกษาสามรถเข-าใจ  เรียนรู-ตามเอกสารประกอบการสอน และฝMกปฏิบัติตามงานท่ี 
                   มอบหมายด-วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
     ได-ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให-คําปรึกษา 
        ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางภัทรอร  ดวงมาลัย) 
                                                                อาจารย+ผู-สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห.ท่ี  18  ระหว1างวันท่ี   2  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  6 ตุลาคม  2560 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การตลาด (เต็ม) ปวส. 1 ม.6   15  คน  ขาดเรียน 2 คน 
จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการสํานักงาน(เต็ม) ปวส.1 ม.6 39 คน    ขาดเรียน 4 คน 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร+ธุรกิต (เต็ม) ปวส.1 ม.6 32 คน  ขาดเรียน 5 คน 
 

1.  หัวข�อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู�ปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

สอบวัดความรู-ปลายภาคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมท่ีผู�เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช�แผนการจัดการเรียนรู�  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู� 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)      
5.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป?ญหา 
      - 

 
        

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

                                         อาจารย+ผู-สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู�สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําช้ีแจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค+เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู-สอน เพ่ือใช-เปOนข-อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให-เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอให-ทDานประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย � ลงในชDองท่ีตรงกับสิ่งท่ีทDานปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น-อย      1  =  น-อยท่ีสุดหรือไมDเลย 

 
 

สิ่งท่ีท1านปฏิบัติ 
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ส1วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู-สอนได-ช้ีแจงวัตถุประสงค+ จุดมุDงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี /     
2. ผู-สอนมีแผนการสอนครบถ-วน /     
3. เตรียมการสอนลDวงหน-าท้ังเน้ือหาและวิธีการ /     
4. ค-นคว-าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให-ถูกต-องทันสมัย /     
5. เข-าสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช-เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให-ผู-เรียนค-นคว-าเพ่ิมเตมิ  /    
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคุณธรรมในระหวDางการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี /     
ส1วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุDงหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู-เรยีน /     
12. เน้ือหาวิชาให-ความรู-แกDผู-เรียน /     
13. เปOนวิชาท่ีทําความเข-าใจได- /     
14. วิชาน้ีกระตุ-นให-เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู-สอนอธิบายหรือบรรยายได-แจDมแจ-ง /     
16. กระตุ-นให-ผู-เรียนค-นคว-าเพ่ิมเติม /     
17. เปbดโอกาสให-ผู-เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู-สอนตอบปcญหาหรือช้ีแจงได-กระจDาง /     
19. ผู-สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกับการนําไปใช- /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ+ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ+ท่ีใช-เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให-ผู-เรียนทําหรือค-นคว-าเพ่ิมเติม   /    
23. ผู-เรียนมโีอกาสฝMกตนเองให-มวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน /     
24. ผู-สอนตรวจและแจ-งผลงานของผู-เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู-ระหวDางสอน /     
26. ผู-สอนเอาใจใสDตDอการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู-สอนสนใจและชDวยเหลือผู-เรยีน /     
28. บรรยากาศในห-องเรียนเปOนกันเอง /     
29. ผู-สอนเปbดโอกาสให-ซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
30. จัดให-มีกิจกรรมหรือการฝMกเสริมการเรียนรู-  /    
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ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุDงเน-นสมรรถนะอาชีพ 

 
 

/    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  สDงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  สDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปOนไทย  (Decency)  /    
35.  สDงเสริมภูมิคุ-มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 163 
ค1าเฉลี่ยท่ีได� (คะแนน/รวม 35) 4.66 

สรุปผลการประเมินอยูDในระดบั    

 � 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) 


