
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชาศิลปะการขาย รหัสวิชา 10218301 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
 

อาจารย์ผู้สอน ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร   ปิดตะ 
สาขาวิชาการตลาด 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  ชั้น ปวช.1  จ านวนเต็ม 10 คน   

ห้องเรียน 2101  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน วันอังคาร  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 -12.00 น. . 
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่  3  มิถุนายน  ถึงวันที่  7  มิถุนายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  หลักศิลปะการขาย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพขำย 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จในกำรขำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพขำยได ้   
  4.2  อธิบำยปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จในกำรขำยได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่  10  มิถุนายน  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  หลักศิลปะการขาย (ต่อ) 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรขำย 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรพูดของพนักงำนขำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรขำยได ้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรพูดของพนักงำนขำยได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัตงิำนตำมที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่  17  มิถุนายน  ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับสิ่งจูงใจและกำรจงูใจ 
 1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรจูงใจของมำสโลว ์
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไปเก่ียวกับสิง่จูงใจและกำรจูงใจได้   
 4.2  อธิบำยทฤษฎีกำรจูงใจของมำสโลว์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสรมิภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   24  มิถุนายน  ถึงวันที่  28  มิถุนายน  2562   

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งจูงใจทำงบวกและสิง่จูงใจทำงลบ 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับสภำวะผันแปรของกำรจูงใจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกีย่วกับสิ่งจูงใจทำงบวกและสิ่งจูงใจทำงลบได้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับสภำวะผันแปรของกำรจูงใจได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม  ถึงวันที่  5  กรกฎาคม   2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรตัดสนิใจซือ้ 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนกำรซื้อ 
2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรตัดสินใจซื้อได ้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนกำรซื้อได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  8  กรกฎาคม  ถึงวันที่  12  กรกฎาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  กระบวนการขาย 
  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรขำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร    
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรขำยได ้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  15  กรกฎาคม  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การวางแผนการขาย 
  แสดงควำมรู้เกีย่วกับกระบวนกำรขำย  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
    อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรขำยได ้   
 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   22  กรกฎาคม  ถึงวันที่  26  กรกฎาคม  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  การวางแผนการขาย (ต่อ) 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนบริหำรกำรขำย 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรขำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนบริหำรกำรขำยได ้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรขำยได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่   29  กรกฎาคม  ถึงวันที่  2  สิงหาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำสอบ 10 คน   ขำดสอบ – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรูก้ลางภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 สอบวัดควำมรู้ปลำยภำคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี      
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  5  สิงหาคม  ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  กำรเขียนค ำพูดขำย 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับค ำพูดขำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
   อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับค ำพูดขำยได ้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่ 12  สิงหาคม  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  การเขียนค าพูดขาย (ต่อ) 
 1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนค ำพูดขำย 
  1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนค ำพูดขำย      
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนค ำพูดขำยได ้   
  4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนค ำพูดขำยได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  19  สิงหาคม  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  เทคนิคการเสนอขาย 
     1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรขำย 
     1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรเสนอขำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรขำยได้ 
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรเสนอขำยได ้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   26  สิงหาคม  ถึงวันที่  30  สิงหาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวขอ้เรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  เทคนิคการเสนอขาย 
     1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรฟงั 
     1.2 แสดงควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรแสดง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรฟังได ้
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรแสดงได ้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  2  กันยายน  ถึงวันที่  6  กันยายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนือ้หาสาระ  :  เอกสำรที่เก่ียวกับกำรขำยและกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 
     1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับเอกสำรที่เก่ียวกับกำรขำย 
     1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับสัญญำกำรซื้อขำยสนิค้ำได้โอกำสและแนวโน้มธุรกิจตัวแทนโฆษณำ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับเอกสำรที่เก่ียวกับกำรขำยได ้
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับสัญญำกำรซื้อขำยสินคำ้ไดโ้อกำสและแนวโน้มธุรกิจตัวแทนโฆษณำ  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  9  กันยายน  ถึงวันที่  13  กันยายน  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  เอกสารที่เกี่ยวกับการขายและการจัดการข้อร้องเรียนของลกูค้า 
     1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
     1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะของลูกค้ำกับข้อร้องเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับข้อร้องเรียนได้ 
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกีย่วกับลักษณะของลูกค้ำกับข้อร้องเรียนได้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   16  กันยายน  ถึงวันที่  20  กันยายน  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  เอกสารที่เกี่ยวกบัการขายและการจัดการข้อร้องเรียนของลกูค้า 
     1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 
     1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนของลูกค้ำได ้
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับเทคนิคกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   23  กันยายน  ถึงวันที่  27  กันยายน  2562 

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำเรียน 10 คน   ขำดเรียน – คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เนื้อหาสาระ  :  การประเมินผลและการรายงานการขาย 
     1.1  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรประเมินผล 
     1.2  แสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินผลพนักงำนขำย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนือ้หำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ     
สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร   
ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้นำ่สนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู ้ กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได ้
 4.1  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรประเมินผลได ้
 4.2  อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินผลพนักงำนขำยได ้   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
                ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที่  18  ระหว่างวันที่   30  กันยายน   ถึงวันที่  4  ตลุาคม  2562  

จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำ กำรตลำด (เต็ม) ปวช.1  10  คน  เข้ำสอบ - คน   ขำดสอบ – คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 สอบวัดควำมรู้ปลำยภำคเรียน 
 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

      - 
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     - 

 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชพี      
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
      - 

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำเครื่องหมำย  ลง
ในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผล

วิชำนี ้
/     

2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งเนือ้หำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรบัปรุงเนื้อหำวชิำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนีช้ัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน /     
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคดิริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม   /   
17. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือชี้แจงได้กระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช ้ /     
20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนที่ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกำสฝึกตนเองให้มีวินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน  /    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
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25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผูเ้รียน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
 
 

     

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
33.  ส่งเสริมประชำธปิไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเปน็ไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพตดิ  (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) 


