
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  6  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    21  คน   ขำดเรียน   3  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    30  คน   ขำดเรียน   1  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    27  คน   ขำดเรียน   4  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บุคคล 
     บุคคลธรรมดา 
       -  สภาพบุคคล 
      -  การสิ้นสุดสภาพบุคคล 
       -  สิ่งที่ประกอบเป็นสภาพบุคคล 
     นิติบุคคล 
      -  ความหมายค าว่านิติบุคคล 
      -  ประเภทของนิติบุคคล 
      -  สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล 
      -  ภูมิล าเนาขอนิติบุคคล 
    นิติกรรม 
      -  ลักษณะทั่วไปของนิติกรรม 
      -  ความสามารถของบุคคลในการท านิติกรรม 
      -  แบบแห่งนิติกรรม 
      -  วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 
      -  การแสดงเจตนาของผู้ท านิติกรรม 
      -  ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม 
      -  ผลของความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
  สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
     3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
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3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
4.  สมรรถนะที่ได้ 
         4.1  สามารถเข้าใจหลักกฎหมายลักษณะบุคคล 
         4.2  อธิบายความหมายของค าว่าบุคคลและนิติบุคคลได้ 
         4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจต่างๆ ได้ 
         4.4  แก้ปัญหาเบื้องต้นในทางกฎหมายรวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้งานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

5.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        5.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        5.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
              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    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    29  คน   ขำดเรียน   2  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หนี้ 
      -  ความหมายของค าว่าหนี้ 
 -  บ่อเกิดแห่งหนี้ 
  -  นิติกรรม 
  -  นิติเหตุ -  ละเมิด 
    -  จัดการงานนอกสั่ง 
    -  ลาภมิควรได้ 
      -  วัตถุแห่งหนี้ 
      -  การช าระหนี้ 
  -  การผิดนัดช าระหนี้ 
     -  ความระงับแห่งหนี้ 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ 
             4.2  น าความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

                              

                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
                          (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                      อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    29  คน   ขำดเรียน   2  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    29  คน   ขำดเรียน   2  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   นิติกรรม-สัญญา 
     -  นิติกรรม 
  ควำมหมำยและลักษณะของนิติกรรม 
  วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 
  แบบของนิติกรรม 
  ควำมสมบูรณ์ของนิติกรรม 
  หลักเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องกำรแสดงเจตนำในกำรเข้ำท ำนิติกรรม 
  -  เจตนำลวง 
  -  นิติกรรมอ ำพรำง 
  -  กำรส ำคัญผิดในสำระส ำคัญ 
  -  นิติกรรมที่ส ำคัญผิดในคุณสมบัติ 
  -  กำรแสดงเจตนำที่ถูกกลฉ้อฉล 
  -  กำรแสดงเจตนำเพรำะถูกข่มขู่ 
 -  สัญญำ 
    ควำมหมำยของสัญญำ 
    ค ำม่ัน 
    สัญญำต่ำงตอบแทนกับสัญญำไม่ต่ำงตอบแทน 
    มัดจ ำกับเบี้ยปรับ 
    กำรเลิกสัญญำ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
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3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
           4.1   รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับนิติกรรม  สัญญำ 
              4.2  น ำหลักก ำหมำยเก่ียวกับนิติกรรม  สัญญำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
      

                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1 ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    30  คน   ขำดเรียน   1  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ให้ 
     -  ซื้อขำย 
        ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำซื้อขำย 
   กำรโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญำซื้อขำย 
   แบบของสัญญำซื้อขำย 
   กำรฟ้องร้องคดีตำมสัญญำซื้อขำย 
   กำรซื้อขำยเฉพำะบำงอย่ำง 
   -  ขำยฝำก 
   - ขำยตำมตัวอย่ำง  ขำยตำมค ำพรรณนำ  ขำยเผื่อชอบ 
   - ขำยทอดตลำด 
 -  แลกเปลี่ยน 
 -  ให้-   

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.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับกำรซื้อขำย  แลกเปลี่ยน  และให้ 
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับกำรซื้อขำย แลกเปลี่ยน  และให้มำประยุกต์ใช้ใน 
                   ชีวิตประจ ำวนัได้ 
             4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเก่ียวกับกฎหมำยเกี่ยวกับกำรซื้อขำย  แลกเปลี่ยน และให้ได้  
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       4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
            4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำน 
                  ที่มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  4 ธันวาคม  ถึงวันที่  8 ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    29  คน   ขำดเรียน   2  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    25  คน   ขำดเรียน   6  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ 
     1.  เข่ำทรัพย์ 
   ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำเช่ำทรัพย์ 
   กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
   -  หน้ำที่ของคู่สัญญำ 
   -  หน้ำที่ของผู้เช่ำ 
   -  หน้ำที่ของผู้ให้เช่ำ 
   -  กำรระงับแห่งสัญญำเช่ำ 
 2.  เช่ำซื้อ 
    แบบของสัญญำเช่ำซื้อ 
    กำรผิดนัดไม่ใช้เงินตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
     2.  ธุรกิจเจ้ำของคนเดียว 
     3.  ห้ำงหุ้นส่วน 
     4.  บริษัท 
     5.  กิจกำรร่วมค้ำ 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
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   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์  เช่ำซื้อ 
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์  เช่ำซื้อมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
   4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเกี่ยวกับกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำทรัพย์  เช่ำซื้อได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  11  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    25  คน   ขำดเรียน   6  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   จ้างแรงงาน  จ้างท าของ 
     1.  สัญญำจ้ำงแรงงำน 
   ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำจ้ำงแรงงำน 
   สิทธิและหน้ำที่ในสัญญำจ้ำงแรงงำน 
   -  สิทธิของนำยจ้ำง 
   -  หน้ำที่ของนำยจ้ำง 
   -  สิทธิของลูกจ้ำง 
   -  หน้ำที่ของลูกจ้ำง 
   กำรระงับลงของสัญญำจ้ำงแรงงำน 
     2.  สัญญำจ้ำงท ำของ 

  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำจ้ำงท ำของ 
  สิทธิและหน้ำที่ในสัญญำจ้ำงท ำของ 
   -  สิทธิของผู้ว่ำจ้ำง 
   -  หน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง 
   -  สิทธิของผู้รับจ้ำง 
   -  หน้ำที่ของผู้รับจ้ำง 
   กำรระงับแห่งสัญญำจ้ำงท ำของ 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
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   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำจ้ำงแรงงำน  จ้ำงท ำของ 
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำจ้ำงแรงงำนจ้ำงท ำของมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
     4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเกี่ยวกับกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำจ้ำงแรงงำน  จ้ำงท ำของได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา      
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        

ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  18 พฤศจิกายน  ถึงวันที่  22  พฤศจิกายน  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    21  คน   ขำดเรียน   3  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    28  คน   ขำดเรียน   3  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ฝากทรัพย์   
     1.  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำฝำกทรัพย์ 
     2.  หน้ำที่ของผู้รับฝำก 
     3.  กำรฝำกทรัพย์เฉพำะกรณี 
  กำรฝำกเงิน 
  กำรฝำกของในโรงแรม 
     4.  อำยุควำมตำมสัญญำฝำกทรัพย์ 

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.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำฝำกทรัพย์ 
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำฝำกทรัพย์มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
             4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเกี่ยวกับกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำฝำกทรัพย์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    13  คน   ขำดเรียน   11  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    28  คน   ขำดเรียน    3  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    17  คน   ขำดเรียน    4  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ยืม 
     1.  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำยืม 
     2.  ยืมใช้คงรูป 
  สิทธิและหน้ำที่ของผู้ยืมและผู้ให้ยืม 
  กำรระงับแห่งสัญญำยืมใช้คงรูป 
     3.  ยืมใช้สิ้นเปลือง 
  สิทธิและหน้ำที่ของผู้ยืมและผู้ให้ยืม 
  กำรระงับแห่งสัญญำยืมใช้สิ้นเปลือง 
     4.  กำรกู้ยืมเงิน 
  ดอกเบี้ยในกำรกู้ยืมเงิน 

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

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
          4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำยืม 
            4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำยืมมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
            4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเกี่ยวกับกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำยืมได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที ่ 
                     มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที ่ 1  ธันวาคม  2560  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    21  คน   ขำดเรียน   10  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    17  คน   ขำดเรียน   14  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ค้ าประกัน  จ าน า  จ านอง 
     1.  ค้ ำประกัน 
  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำค้ ำประกัน 
  หนี้ของผู้ค้ ำประกัน 
  สิทธิของผู้ค้ ำประกัน 
  ควำมระงับของสัญญำค้ ำประกัน 
  กำรตำยของผู้ค้ ำประกัน 
 2.  จ ำน ำ 
  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำจ ำน ำ 
  สิทธิหน้ำที่ของผู้รับจ ำน ำ 
  กำรบังคับจ ำน ำ 
  ควำมระงับของสัญญำจ ำน ำ 
  โรงรับจ ำน ำ 
   -  กำรรับจ ำน ำในโรงรับจ ำน ำ 
   -  กำรไถ่ทรัพย์ที่จ ำน ำ 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
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   4.  สมรรถนะที่ได้ 
           4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำค้ ำประกัน  จ ำน ำ 
              4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำค้ ำประกัน  จ ำน ำ  มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
              4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเก่ียวกับกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำค้ ำประกัน  จ ำน ำ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    19  คน   ขำดเรียน   5  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ค้ าประกัน  จ าน า  จ านอง  (ต่อ) 
     1.  จ ำนอง 
  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำจ ำนอง 
  หลักเกณฑ์กำรจ ำนอง 
  สิทธิหน้ำที่ของผู้รับจ ำนอง 
  ขอบเขตของสิทธิจ ำนอง 
  กำรบังคับจ ำนอง 
  ควำมระงับของสัญญำจ ำนอง 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
       4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำจ ำนอง 
              4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำจ ำนอง  มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
              4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเก่ียวกับกฎหมำยเก่ียวกับสัญญำจ ำนอง   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
            มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน  

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    29  คน   ขำดเรียน   2  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ตัวแทน  หน้านาย 
     ตัวแทน 
 -  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำตัวแทน 
 -  กำรตั้งตัวแทน 
 -  ประเภทของตัวแทน 
 -  สิทธิของตัวแทน 
 -  หน้ำที่ของตัวแทน 
 -  ควำมรับผิดชอบตัวแทนต่อตัวกำร 
 -  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตัวกำร 
 -  ควำมระงับสิ้นไปของสัญญำตัวแทน 
 นำยหน้ำ 
  -  ควำมหมำยและลักษณะของนำยหน้ำ 
  -  ควำมรับผิดชอบของนำยหน้ำ 
  -  ควำมระงับของสัญญำนำยหน้ำ 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
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   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำตัวแทน  นำยหน้ำ 
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำตัวแทน  นำยหน้ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
             4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเกี่ยวกับกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำตัวแทน  นำยหน้ำได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                           (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    28  คน   ขำดเรียน   3  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ประนีประนอมยอมความ 
     1.  ควำมหมำยและลักษณะของสัญญำประนีประนอมยอมควำม 
     2.  กำรท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำม 
     3.  ผลของสัญญำประนีประนอมยอมควำม 
     4.  สัญญำประนีประนอมยอมควำมที่ท ำในศำล 
     5.  สัญญำประนีประนอมยอมควำมที่ท ำนอกศำล 
     6.  อำยุควำมตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำประนีประนอมยอมควำม 
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำประนีประนอมยอมควำมมำประยุกต์ใช้ 
                    ในชีวิตประจ ำวันได้ 
             4.3  สำมำรถเขียนสัญญำเกี่ยวกับกฎหมำยเกี่ยวกับสัญญำประนีประนอมยอมควำมได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี  
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
                                                                 ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                 อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    19  คน   ขำดเรียน   5  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ตั๋วเงิน 
     1.  ควำมหมำยและประเภทของตั๋วเงิน 
     2.  ลักษณะของตั๋วเงิน 
 -  ตั๋วแลกเงิน  (Bill  of  Exchange) 
 -  ตั๋วสัญญำใช้เงิน  (Promissory  Note) 
 -  เช็ค  (Cheque) 
 -  กำรขีดคร่อมเช็ค 
     3.  ต๋ัวเงินที่มีรำยกำรไม่ครบถ้วน 
     4.  ควำมรับผิดและอำยุควำมฟ้องร้อง 
     5.  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. 2534 
 -  องค์ประกอบควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค 
 -  โทษ 
 -  อำยุควำม 
 -  กำรร้องทุกข์ 
 -  กำรควบคุมตัว  ขัง  สั่งปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย 
 -  กำรเลิกคดี 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
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   4.  สมรรถนะที่ได้ 
          4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับตั๋วเงิน 
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับตั๋วเงินมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
             4.3  สำมำรถเขียนตั๋วเงินเบื้องต้นได้ 
             4.4  รู้และเข้ำใจพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกำรใช้เช็ค พ.ศ. 2534 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
                                                                         ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  5 กุมภาพันธ์  ถึงวันที ่ 9  กุมภาพันธ์  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    20  คน   ขำดเรียน   4  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดตั้งและการด าเนินงานห้างหุ้นส่วน  บริษัทจ ากัด   
         และบริษัทมหาชนจ ากัด 
     1.  ควำมหมำยและลักษณะกำรด ำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วน 
     2.  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
     3.  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 
 -  กำรด ำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 
     4.  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
 -  กำรด ำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
     5.  บริษัทจ ำกัด 
 -  ลักษณะของบริษัทจ ำกัด 
 -  กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
  -  ผู้ด ำเนินงำนบริษัท 
  -  กำรประชุมใหญ่ 
  -  มติของที่ประชุมใหญ่ 
  -  เงินปันผล 
  -  กำรเพ่ิมทุนและลดทุน 
  -  กำรเลิกบริษัท 
  -  กำรช ำระบัญชี  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
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3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 

           4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและกำรด ำเนินงำนห้ำงหุ้นส่วน  บริษัทจ ำกัด 
              4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและกำรด ำเนินงำนห้ำงหุ้นส่วน  บริษัทจ ำกัด  
                    มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
                4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  12 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    20  คน   ขำดเรียน   4  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -   คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   8  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดตั้งและการด าเนินงานห้างหุ้นส่วน  บริษัทจ ากัด   
         และบริษัทมหาชนจ ากัด   (ต่อ) 
     บริษัทมหำชนจ ำกัด 
      -  ควำมหมำยและลักษณะของบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 -  กำรจัดตั้งบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 -  กำรด ำเนินงำนของบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 -  กำรเลิกบริษัทมหำชนจ ำกัด 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและกำรด ำเนินงำนบริษัทมหำชนจ ำกัด 
              4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งและกำรด ำเนินงำนบริษัทมหำชนจ ำกัด  
                    มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
              4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
                ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                        อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ล้มละลาย 
     1.  ควำมหมำยและลักษณะของกำรล้มละลำย      
     2.  กำรฟ้องให้บุคคลเป็นคนล้มละลำย 
     3.  กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีล้มละลำย 
     4.  กำรพิทักษ์ทรัพย์ 
     5.  กำรพ้นจำกกำรล้มละลำย 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับกำรล้มละลำย      
             4.2  น ำควำมรู้เรื่องกฎหมำยล้มละลำยมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)   ปวส.2 (ตรง)      กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
   ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 

ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   31 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535 

     1.  ควำมหมำยและลักษณะของโรงงำน 
     2.  จ ำพวกของโรงงำน 
 -  กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 
     3.  กำรก ำกับและดูแลโรงงำน 
     4.  กำรเลิกประกอบกิจกำรโรงงำน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้      
             4.1  รู้และเข้ำใจกฎหมำยเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
              4.2  น ำควำมรู้เรื่องพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535  มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่ 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเอง โดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

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


