
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชาสัมมนาทางการตลาด รหัสวิชา 20218404 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 

อาจารย์ผู้สอน ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร   ปิดตะ 
สาขาวิชาการตลาด 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ชั้น ปวส. 2  จ านวนเต็ม 7 คน   

ห้องเรียน 2101  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน  วันอังคาร  เวลา 08.00 – 11.00 น. 

 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบบันทึกหลังสอน 

    สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   6  มิถุนายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความหมายและความส าคัญของการปฏิบัติงานด้านการตลาด 
  1.1  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตลำด   
  1.2  กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร 

1.3  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ     
2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตลำดได้   
  4.2  อธิบำยเรื่องกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กรได้ 

4.3  อธิบำยเรื่องกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจได้     
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
                  ----- 
      ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................... 

                                            (ปริฉัตร  ปิดตะ)  
                                                   อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่   13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17 พฤศจิกายน  2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความหมายและความส าคัญของการปฏิบัติงานด้านการตลาด (ต่อ) 
 1.1  วิเครำะห์ SWOT เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์  
 1.2  ก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำด  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  สำมำรถวิเครำะห์ SWOT เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ได้  
  4.2  สำมำรถก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำด ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
            4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                  มอบหมำยด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง............................. 
                                     (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่   20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  สภาพแวดล้อมภายนอก : การก าหนดโอกาสและภัยในอุตสาหกรรม 
 1.1  สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำน  
 1.2  สภำพแวดล้อมโดยทั่วไป 
 1.3  วิเครำะห์โมเดลผลกระทบแรงกดดัน 5 ประกำร 
 1.4  ลักษณะกำรแข่งขันเพ่ือควำมมุ่งหมำยของกำรคำดคะเน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบำยสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนได้   
 4.2  อธิบำยสภำพแวดล้อมโดยทั่วไปได้ 
  4.3  วิเครำะห์โมเดลผลกระทบแรงกดดัน 5 ประกำรได้ 
  4.4  อธิบำยถึงลักษณะกำรแข่งขันเพ่ือควำมมุ่งหมำยของกำรคำดคะเนได้    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      ----------- 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                     (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  สภาพแวดล้อมภายใน : การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน 
 1.1  แนวควำมคิดกำรสร้ำงและคงไว้เพ่ือกำรรักษำข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 
  1.2  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
  1.3  วิเครำะห์กำรพิจำรณำจุดแข็ง  จุดอ่อนของธุรกิจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  อธิบำยแนวควำมคิดกำรสร้ำงและคงไว้เพ่ือกำรรักษำข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันได้ 
     4.2  อธิบำยวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในได้ 
     4.3  วิเครำะห์กำรพิจำรณำจุดแข็ง  จุดอ่อนของธุรกิจได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
                     ------ 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                     (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                  อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  ถึงวันที่  8  ธันวาคม   2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  การก าหนดกลยุทธ์ : กลยุทธ์ระดับบริษัท ธุรกิจและหน้าที่ 
 1.1  ก ำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท 
  1.2  ก ำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
  1.3  ก ำหนดกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ 
  1.4  วิเครำะห์ยุทธวิธีทำงต ำแหน่งของตลำด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  อธิบำยกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทได้ 
     4.2  อธิบำยกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจได้ 
     4.3  อธิบำยกำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ได้ 
     4.4  วิเครำะห์ยุทธวิธีทำงต ำแหน่งของตลำดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                     (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                              อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่   11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 1.1  ขั้นตอนกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
 1.2  วิเครำะห์กรณีศึกษำจะช่วยให้บุคคลเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกบักำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  อธิบำยขั้นตอนกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำได้   
   4.2  วิเครำะห์กรณีศึกษำจะช่วยให้บุคคลเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงได้ 
  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
       4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
       4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
             ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา      
      ------ 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                    (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                              อำจำรย์ผู้สอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   18  ธันวาคม  ถึงวันที่  22 ธันวาคม  2560   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  (ต่อ) 
 1.1  มองเห็นสภำพควำมจริงและให้นักศึกษำน ำทฤษฎีที่ได้เรียนแล้วมำประยุกต์ใช ้
 1.2  วเิครำะห์กรณีศึกษำน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรวิเครำะห์  SWOT ทำงกำรตลำด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  เพ่ือให้มองเห็นสภำพควำมจริงและให้นักศึกษำน ำทฤษฎทีี่ได้เรียนแล้วมำประยุกต์ใช้ได ้
      4.2  วิเครำะห์กรณีศึกษำน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรวเิครำะห์  SWOT ทำงกำรตลำดได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
------- 
 

        
ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 

                                     (ปริฉัตร   ปิดตะ) 
                                                 อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29 ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : ด้านผลิตภัณฑ์ 
    1.1  ประเภทและองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
 1.2  ควำมหมำย  ตรำผลิตภัณฑ์  ป้ำยฉลำกและบรรจุภัณฑ์ 
 1.3  นโยบำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับตลำดระหว่ำงประเทศ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
     4.1  สำมำรถอธิบำยประเภทและองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ได้ 
     4.2  สำมำรถอธิบำยควำมหมำย  ตรำผลิตภัณฑ์  ป้ำยฉลำกและบรรจุภัณฑ์ได้ 
     4.3  สำมำรถอธิบำยนโยบำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับตลำดระหว่ำงประเทศได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
       4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่     
                  มอบหมำยด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
                  ------ 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                       (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                 อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่   1  มกราคม  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : ด้านผลิตภัณฑ์  (ต่อ)และสอบวัดความรู้กลางภาค 
           1.1  จ ำแนกและอธิบำยส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 
       1.2  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4.  สอบวัดควำมรู้กลำงภำค 
3.  พฤตกิรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
     4.1  จ ำแนกและอธิบำยส่วนประสมผลิตภัณฑ์ได้ 
         4.2  อธิบำยวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้          
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
    4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                 ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
                  ----------- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                     (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                              อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวขอ้เรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : การตั้งราคา 
  1.1  ควำมหมำยและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อกำรตั้งรำคำ  
  1.2  กำรก ำหนดรำคำ  กำรแข่งขัน  และวัตถุประสงค์ของกำรแข่งขัน 
  1.3  ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนรำคำ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเขำ้สู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อกำรตั้งรำคำได้   
    4.2  อธิบำยกำรก ำหนดรำคำ  กำรแข่งขัน  และวัตถุประสงค์ของกำรแข่งขันได้ 
    4.3  สำมำรถก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนรำคำได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      --------- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                       (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   :  ส่วนประสมการตลาด : การตั้งราคา  (ต่อ) 
 1.1  กำรเปลี่ยนแปลงรำคำ 
 1.2  วิเครำะห์ปฏิกิริยำของคู่แข่งขันและกำรโต้ของคู่แข่งขันไปในทิศทำงใด 
    1.3  จ ำแนกและอธิบำยส่วนประสมผลิตภัณฑ์ต่อกำรก ำหนดรำคำ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำได้ 
    4.2  สำมำรถวิเครำะห์ปฏิกิริยำของคู่แข่งขันและกำรโต้ของคู่แข่งขันไปในทิศทำงใดได้ 
   4.3  จ ำแนกและอธิบำยส่วนประสมผลิตภัณฑ์ต่อกำรก ำหนดรำคำได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      ----------- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                       (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                 อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เตม็)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : การจัดจ าหน่าย 
 1.1  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดจ ำหน่ำย 
 1.2  ระบุและอธิบำยลักษณะกำรจัดจ ำหน่ำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดจ ำหน่ำยได้      
    4.2  ระบุและอธิบำยลักษณะกำรจัดจ ำหน่ำยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      --------------- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                        (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                  อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : การจัดจ าหน่าย  (ต่อ) 
    1.1  สำเหตุที่ต้องใช้ตัวกลำงทำงกำรตลำด 
  1.2  หน้ำที่กำรตลำดภำยในช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
     4.1  อธิบำยสำเหตุที่ต้องใช้ตัวกลำงทำงกำรตลำดได้   
      4.2  อธิบำยหน้ำที่กำรตลำดภำยในช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
              ---------- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                       (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                 อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   5   กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : การกระจายสินค้า 
  1.1  ควำมหมำยและลักษณะกำรกระจำยตัวสินค้ำ   
  1.2  กำรสนับสนุนกำรกระจำยตัวสินค้ำสู่ตลำด 
  1.3  วัตถุประสงค์ในกำรสนับสนุนกำรกระจำยตัวสินค้ำสู่ตลำด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  อธิบำยควำมหมำยและลักษณะกำรกระจำยตัวสินค้ำได้   
    4.2  อธิบำยกำรสนับสนุนกำรกระจำยตัวสินค้ำสู่ตลำดได้ 
    4.3  อธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรสนับสนุนกำรกระจำยตัวสินค้ำสู่ตลำดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      ----------- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                       (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                 อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   12  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : การกระจายสินค้า (ต่อ) 
 1.1  ควำมหมำยของกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ 
  1.2  บทบำทของโลจิสติกส์สนับสนุนทำงกำรตลำด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  อธิบำยควำมหมำยของกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ได้ 
   4.2  บอกบทบำทของโลจิสติกส์สนับสนุนทำงกำรตลำดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      ----------- 
 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                        (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                  อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ :  ส่วนประสมการตลาด : การบริหารส่งเสริมการตลาด 
 1.1  ควำมหมำยและควำมส ำคญัของกำรบริหำรกำรส่งเสริมกำรตลำด  
 1.2  กำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำด 
 1.3  กำรส่งเสริมกำรตลำดและส่วนประสมกำรส่งเสริมกำรตลำด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรบรหิำรกำรส่งเสริมกำรตลำดได้   
  4.2  อธิบำยกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำดได้ 
   4.3  อธิบำยกำรส่งเสริมกำรตลำดและส่วนประสมกำรส่งเสริมกำรตลำดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/5.  การประเมินผล… 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      -------------- 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                       (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ส่วนประสมการตลาด : การบริหารส่งเสริมการตลาด  (ต่อ) 
 1.1  กลุยุทธ์ส่วนประสมกำรส่งเสริมกำรตลำดแต่ละเครื่องมือ 
  1.2  กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำด 
 1.3  กำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบประสมประสำน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้      
     4.1  สำมำรถน ำกลยุทธ์ส่วนประสมกำรส่งเสริมกำรตลำดแต่ละเครื่องมือได้ 
     4.2  สำมำรถกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำดได้ 
     4.3  สำมำรถอธิบำยกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบประสมประสำนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
                         ------ 
 
       ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                       (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                                 อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  18  ระหว่างวันที่   5  มีนาคม  ถึงวันที่  9  มีนาคม  2561   

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ตรง กำรตลำด     1  คน     เข้ำเรียน  1   คน   ขำดเรียน   -   คน 
    จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2 ม.6 กำรตลำด       6  คน    เข้ำเรียน    6  คน    ขำดเรียน   -   คน 

 

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

สอบวัดควำมรู้ปลำยภำคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

 
        

ลงชื่อ ว่ำที่ ร.ต.หญิง........................................ 
                                   (ปริฉัตร   ปิดตะ) 

                                               อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
           คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

     

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

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


