
 

 

 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 

           รหัสวิชา20527305     วิชาการตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 
  
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         พุทธศักราช2559 
   

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562 
 

ครูผู้สอน นางปติญา      มังคละคีรี 
สาขาวิชา การโรงแรม 

 
นักศึกษาสาขาวิชา การโรงแรม           ชั้น  ปวส. 1และปวส.2 

จ านวนเต็ม      38     คน  ห้องเรียน ปฏิบัติ  2 
เวลาเรียน วันอังคาร          เวลา 08.00 – 12.00 น 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........1.........................    วันที่.....4  พฤศจิกายน  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......38.... คน   ขาดเรียน..-... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 ชี้แจงเงื่อนไขการเรียน การวัดผลประเมินผล  
บทที่ 1 การตลาดสัมพันธภาพ 

          1.1 ประเภทของการตลาด 
          1.2 องค์ประกอบของธุรกิจ          
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบก่อนเรียน –หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ องค์รวม ระเบิดจากข้างใน                         
       การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนระบุองค์ประกอบของธุรกิจได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียนเนื่องจากเป็นสัปดาห์แรก  
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



 แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........2.........................    วันที่.....11 พฤศจิกายน  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......37... คน   ขาดเรียน..1... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่ 1.  การตลาดสัมพันธภาพ ( ต่อ ) 
           1.3 ระดับการสร้างความสัมพันธภาพกับลูกค้า 
           1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ระเบิดจากข้างใน  การมีส่วนร่วม  รอบคอบ มีวินัย 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความกระตือรือร้น ความมั่นใจในตนเอง ความรับผิดชอบ   
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนจ าแนกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้าไดถู้กต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -แนะน าให้ผู้ขาดเรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาและศึกษาเพ่ิมเติมจากเพ่ือนในกลุ่ม 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                         ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........3.........................    วันที่.....18 พฤศจิกายน  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......37.... คน   ขาดเรียน..1... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
 บทที่ 2.  การตลาดกับเศรษฐกิจพอเพียง 
           2.1 ความหมายของการตลาด 
           2.2 เครื่องมือทางการตลาด 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย /ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์   
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนสรุปเครื่องมือทางการตลาดได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสอดคล้องกับผู้เรียน กิจกรรมเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน   
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครัง้ที่..........4.........................    วันที่.....25  พฤศจิกายน  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน..2... คน 
1.   หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
     บทที่ 2.  การตลาดกับเศรษฐกิจพอเพียง ( ต่อ )  
           2.3 การแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าและบริการ 
           2.4 การจัดการบริการประเภทต่างๆ 
  2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย /ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

 3.  พฤตกิรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  องค์รวม  การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนจ าแนกกลุ่มประเภทสินค้าและบริการในประเทศได้  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -แนะน าให้ผู้ขาดเรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........5.........................    วันที่..... 2  ธันวาคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......37.... คน   ขาดเรียน..1... คน 
1.   หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
    บทที ่2.  การตลาดกับเศรษฐกิจพอเพียง ( ต่อ ) 
            2.5 คุณภาพของงานบริการ 
            2.6 การรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย /ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ องค์รวม 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์  
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนวิเคราะห์การรักษาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
    
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........6...    วันที่.....9  ธันวาคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศกึษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......37.... คน   ขาดเรียน..1... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
บทที่ 3. การจัดความส าคัญของตลาดเป้าหมาย 
           3.1 ความหมายของตลาดเป้าหมาย 

        3.2 กลยุทธ์ตลาดเป้าหมาย 
          

   2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย /ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบหลังเรียน -ก่อนเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

 3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนระบุกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้  
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       

ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........7....    วันที่.....16  ธันวาคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.....36...... คน   ขาดเรียน..2... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
     บทที ่3 .  การจัดความส าคัญของตลาดเป้าหมาย ( ต่อ ) 

         3.3 กลยุทธ์ตลาดแข่งขัน 
         3.4 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 

    2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน   
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคกีลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนสรุปกลยุทธ์ตลาดแข่งขันในด้านการบริการได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้   
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........8....    วันที่.....23 ธันวาคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน..2.. คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 บทที ่3 .  การจัดความส าคัญของตลาดเป้าหมาย ( ต่อ ) 

         3.5 กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน    
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนวิเคราะห์กลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการแข่งขันด้านการบริการได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนดและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีความม่ันใจในตนเอง
มากขึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบ  
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -   
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........9.........................    วันที่.....30  ธันวาคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......37.... คน   ขาดเรียน..1... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
  สอบกลางภาค  วันหยุดราชการ 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
     

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........10.........    วันที่.....6  มกราคม  2563.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......37.... คน   ขาดเรียน..1.. คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
สอบกลางภาค 

 บทที่  4 . การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า 

           4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
           4.2 การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะท่ีได้. ผู้เรียนเขียนMind Mapปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด   ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ความ
รับผิดชอบ ความมีวินัย  
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -   
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........11.........................    วันที่....13  มกราคม  2563.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน..2... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 บทที่  4  การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า 
           4.3  ความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงาน  

       4.4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
       4.5  ปัจจัยส าคัญในการสร้างระบบข้อมูลคุณภาพการบริการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด เนื้อหาเหมาะสมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง  ครูสอนได้
ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบ  
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........12.........................    วันที่.....20  มกราคม  2563.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน..2.. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

     บทที่ 5.  การส่งเสริมการตลาด 

           5.1 ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด 
           5.2  กิจกรรมการสื่อสารการตลาด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนเขียนMind Map กิจกรรมการสื่อสารการตลาดได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้จัดกิจกรรมได้ครบตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 - แนะน าให้ผู้ขาดเรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนและส่งงานเพ่ิมนอกเวลาเรียนได้ 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่..........13.........................    วันที่.....27  มกราคม  2563.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36... คน   ขาดเรียน.2... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
 บทท่ี 5.   การส่งเสริมการตลาด ( ต่อ )  
           5.3  กระบวนการผลิตงานบริการ  

       5.4  ผลิตภาพและคุณภาพ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
- ทดสอบหลังเรียน -ก่อนเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนสรุปกระบวนการผลิตงานบริการได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
 เนื้อหาเหมาะสมกิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง   ครูสอนได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน  
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัสอน 
ครั้งที่..........14.........................    วันที่.....3  กุมภาพันธ์  2563.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน..2... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
 บทที่ 6. การส่งมอบบริการส าหรับธุรกิจบริการ 
          6.1  รูปแบบของการส่งมอบการบริการ 
          6.2  กลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
- ทดสอบหลังเรียน-ก่อนเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  องค์รวม ระเบิดจากข้างใน   
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนระบุกลยุทธ์การขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง   
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 - ออก      
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........15.........................    วันที่....10  กุมภาพันธ์  2563.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน..2. คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 บทที่ 6.การส่งมอบบริการส าหรับธุรกิจบริการ 
          6.3  รูปแบบของแฟรนไชส์  
             6.4  สิทธิพื้นฐานแฟรนไชส์   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
- ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนวิเคราะห์ความแตกต่างรูปแบบของแฟรนไชส์ไดถู้กตอ้ง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง 
และมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้สามารถจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -แนะนน าผู้ขาดเรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาและน าเสนอผลงานในชั่วโมงต่อไป  
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........16.........................    วันที่.....17  กุมภาพันธ์  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36... คน   ขาดเรียน..2.. คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
       บทที่ .  7.  กระบวนการตั้งราคา  
          7.1  วัตถุประสงค์ในการตั้งราคา 
          7.2  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
          7.3  ปัจจัยที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงของราคา  
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนสรุปความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงราคาธุรกิจบริการได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด  ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /      
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -ออก 
                 ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........17........................    วันที่.....26  กุมภาพันธ์  2563.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน.2... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
บทที่ 7  กระบวนการตั้งราคา ( ต่อ) 
          7.4  นโยบายการก าหนดราคา 
          7.5  กลยุทธ์การตั้งราคา 
          7.6  การปรับอุปสงค์    

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนวิเคราะห์กลยทุธ์การตั้งราคาของธุรกิจโรงแรมไดถู้กตอ้ง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กิจกรรมเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไดค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - ออก      ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........18.........................    วันที่.....2  มีนาคม   2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........38... คน   เข้าเรียน.......36.... คน   ขาดเรียน..2.. คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 แบบทดสอบปลายภาค 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  
 
 5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
 -  
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

 

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

/     
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ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

/     

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

รวมคะแนน 171 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.8 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

 

 

 

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


