
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 
วิชาการส่งเสริมการขาย รหัสวิชา 10218306 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2559 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 
อาจารย์ผู้สอน ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร   ปิดตะ 

สาขาวิชาการตลาด 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ชั้น ปวช.3  จ านวนเต็ม 6 คน   

ห้องเรียน 2101  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน วันอังคาร  เวลา 08.00 – 12.00 น. 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   4  มิถุนายน  ถึงวันที่  8  มิถุนายน  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการติดต่อสื่อสาร 
  1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำย 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรขำย 
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  อธิบำยควำมรู้เกีย่วกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   11  มิถุนายน  ถึงวันที่  15  มิถุนายน  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.2 9 คน  เข้ำเรียน 9 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการติดต่อสื่อสาร (ต่อ) 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะของกำรส่งเสริมกำรขำย 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรส่งเสริมกำรขำย 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะของกำรส่งเสริมกำรขำยได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติงำนตำมท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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  3  ระหว่างวันที่   18  มิถุนายน  ถึงวันที่  22  มิถุนายน  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  บทบาทและกระบวนการส่งเสริมการขาย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทของกำรส่งเสริมกำรขำย 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ก ำหนดบทบำทของกำรส่งเสริมกำรขำย 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทของกำรส่งเสริมกำรขำยได้   
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ก ำหนดบทบำทของกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   25  มิถุนายน  ถึงวันที่  29  มิถุนายน  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภค 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภค 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภคได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภคได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   2  กรกฎาคม  ถึงวันที่  6 กรกฎาคม   2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค (ต่อ) 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภค 

  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภค 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภคได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่ผู้บริโภคได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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  6  ระหว่างวันที่  9  กรกฎาคม  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำง  
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำง 

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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำงได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์กำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำงได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   16  กรกฎาคม  ถึงวันที่  20  กรกฎาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง (ต่อ) 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำง  
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำง 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำงได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่คนกลำงได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   23  กรกฎาคม  ถึงวันที่  27  กรกฎาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวขอ้เรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย 
 1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่พนักงำนขำย 

  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของดำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่พนักงำนขำย 
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  อธิบำยความรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่พนักงำนขำยได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของดำรส่งเสริมกำรขำยมุ่งสู่พนักงำนขำยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   30  กรกฎาคม  ถึงวันที่  3  สิงหาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้กลางภาคเรียน 
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 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   6  สิงหาคม  ถึงวันที่  10  สิงหาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กระบวนการวางแผนการส่งเสริมการขาย  
 1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนส่งเสริมกำรขำย 
  1.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับกำรสรุปภูมิหลังของกิจกำร 
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  อธิบำยความรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนส่งเสริมกำรขำยได้   
  4.2  อธิบำยความรู้เกี่ยวกับกำรสรุปภูมิหลังของกิจกำรได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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 13  สิงหาคม  ถึงวันที่  17  สิงหาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  กระบวนการวางแผนการส่งเสริมการขาย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรตัดสินใจ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรตัดสินใจได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   20  สิงหาคม  ถึงวันที่  24  สิงหาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การวัดผลการส่งเสริมการขาย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรวัดผลกำรส่งเสริมกำรขำย 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรวัดผลกำรส่งเสริมกำรขำย  
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรวัดผลกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรวัดผลกำรส่งเสริมกำรขำยได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   27  สิงหาคม  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การวัดผลการส่งเสริมการขาย (ต่อ) 
  1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรวัดผลกำรส่งเสริมกำรขำย 

 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรตัดสินใจใช้เครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำย 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรวัดผลกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 

 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรตัดสินใจใช้เครื่องมือกำรส่งเสริมกำรขำยได้    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   3  กันยายน  ถึงวันที่  7  กันยายน  2561 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการขาย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรส่งเสริมกำรขำยไม่ประสบผลส ำเร็จ 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรขำย 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับสำเหตุกำรส่งเสริมกำรขำยไม่ประสบผลส ำเร็จได้ 
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหำในกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   10 กันยายน  ถึงวันที่  14  กันยายน  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  แนวโน้มการส่งเสริมการขาย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับแนวโน้มกำรส่งเสริมกำรขำย 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในอนำคต 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับแนวโน้มกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในอนำคตได้    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   17  กันยายน  ถึงวันที่  21  กันยายน  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  แนวโน้มการส่งเสริมการขาย (ต่อ) 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มกำรส่งเสริมกำรขำย 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะแนวโน้มของกำรส่งเสริมกำรขำย 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะแนวโน้มของกำรส่งเสริมกำรขำยได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   24  กันยายน  ถึงวันที่  28  กันยายน  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  จรรยาบรรณในการส่งเสริมการขาย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของจรรยำบรรณในกำรส่งเสริมกำรขำย 
        1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์และควำมส ำคัญของจรรยำบรรณ 
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  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของจรรยำบรรณในกำรส่งเสริมกำรขำยได้ 
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับประโยชน์และควำมส ำคัญของจรรยำบรรณได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 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   1  ตุลาคม  ถึงวันที่  5  ตุลาคม  2561  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.3 จ ำนวน 6  คน  เข้ำเรียน 6 คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 สอบวัดควำมรู้ปลำยภำคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 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 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำเครื่องหมำย 
 ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผลวิชำนี ้ /     
2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำท้ังเนื้อหำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวชิำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
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 /     
25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
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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) 


