
 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  กฎหมายธุรกิจ  รหัสวิชา  20200701 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2558 

ภาคเรียนที ่ 2   ปีการศึกษา  2562 
 

อาจารย์ผู้สอน   นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น 

สาขาวิชาการบัญชี 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

ชั้น ปวส. 2/1 (สายตรง) จำนวน 15 คน และชั้น ปวส. 2/3 (ม.6) จำนวน 29 คน 

เวลาเรียนวันพฤหัสบดี 08.00 – 11.00 น. 

ชั้น ปวส. 2/4 (ม.6) จำนวน 32 คน และ ชั้น ปวส. 2/5 (ม.6) จำนวน 20 คน  

เวลาเรียนวันจันทร์ 13.00 – 16.00 น. 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชั้น ปวส. 2/1 (สายตรง)  จำนวน 14 คน และ ชั้น ปวส. 2/3 (ม.6) จำนวน 31 คน  

เวลาเรียนวันอังคาร 13.00 – 16.00 น. 

นักศึกษาสาขาการตลาด 
ชั้น ปวส. 2/1 (สายตรง)  จำนวน 1 คน และ ชั้น ปวส. 2/3 (ม.6) จำนวน 13 คน  

เวลาเรียนวันอังคาร 13.00 – 16.00 น. 

ห้องเรียน 2405 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน ถึงวันที่  8  พฤศจิกายน 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บุคคล 

1. การมีสภาพบุคคล 
2. การสิ้นสุดของสภาพบุคคล 
3. สิ่งที่ประกอบการเป็นบุคคล 
4. สัญชาติ 
5. ชื่อ 
6. ภูมิลำเนา 
7. สถานภาพ 
8. ความสารถของบุคคล 
   - ผู้เยาว ์
   - คนไร้ความสามารถ 
   - คนเสมือนไร้ความสามารถ 

   9. นิติกรรม  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 อธิบายการมีสภาพบุคคลได้ 
         4.2 อธิบายการสิ้นสุดของสภาพบุคคลได้ 
         4.3 อธิบายสิ่งที่ประกอบการเป็นบุคคลได้ 

     - สัญชาติ 
     - ชื่อ 
     - ภูมิลำเนา 
     - สถานภาพ 
     - ความสารถของบุคคล 
       1) ผู้เยาว์ 
       2) คนไร้ความสามารถ 
       3) คนเสมือนไร้ความสามารถ 

           4.4 อธิบายนิติกรรมได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที่  11 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หนี้ 
     1. ความหมายของหนี้ 
     2. บ่อเกิดแห่งหนี้ 

      • นิติกรรม 
      • นิติเหตุ  
         - ละเมิด 
         - จัดการงานนอกสั่ง 
         - ลาภมิควรได้ 
3. วัตถุแห่งหนี้ 
4. การชำระหนี้ 

            • การผิดนัดการชำระหนี้ 
  5. ความระงับแห่งหนี้ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 อธิบายความหมายของหนี้ได้ 
      4.2 อธิบายบ่อเกิดแห่งหนี้ได้ 

        • นิติกรรม 
        • นิติเหตุ  
         - ละเมิด 
         - จัดการงานนอกสั่ง 
         - ลาภมิควรได้ 

4.3 อธิบายวัตถุแห่งหนี้ได้ 
4.4 อธิบายการชำระหนี้ได้ 

              • การผิดนัดการชำระหนี้ได้ 
      4.5 อธิบายความระงับแห่งหนี้ได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  18 พฤศจิกายน ถึงวันที ่22 พฤศจิกายน 2562  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   นิติกรรม-สัญญา 
 นิติกรรม 
          - ความหมายและลักษณะของนิติกรรม 
          - วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 
          - แบบของนิติกรรม 

- ความสมบูรณ์ของนิติกรรม 
         - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการแสดงเจตนาในการเข้าทำนิติกรรม 

• เจตนาลวง 
• นิติกรรมอำพราง 
• การสำผิดในสาระสำคัญ 
• นิติกรรมที่สำคัญผิดในคุณสมบัติ 
• การแสดงเจตนาที่ถูกกลฉ้อฉล 
• การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ 

สัญญา 
       - ความหมายของสัญญา 
       - คำม่ัน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
         4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของนิติกรรมได้ 
         4.2 อธิบายวัตถุประสงค์ของนิติกรรมได้ 
         4.3 อธิบายแบบของนิติกรรมได้ 
          4.4 อธิบายความสมบูรณ์ของนิติกรรมได้ 
          4.5 อธิบายหลักเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องการแสดงเจตนาในการเข้าทำนิติกรรมได้ 

     • เจตนาลวง 
     • นิติกรรมอำพราง 
     • การสำผิดในสาระสำคัญ 
     • นิติกรรมที่สำคัญผิดในคุณสมบัติ 
     • การแสดงเจตนาที่ถูกกลฉ้อฉล 
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     • การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ 
          4.6 อธิบายความหมายของสัญญาได้ 
          4.7 อธิบายคำมั่นได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  25  พฤศจิกายน ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   นิติกรรม-สัญญา 
นิติกรรม 
         - ความหมายและลักษณะของนิติกรรม 
          - วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 
          - แบบของนิติกรรม 

- ความสมบูรณ์ของนิติกรรม 
         - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการแสดงเจตนาในการเข้าทำนิติกรรม 

• เจตนาลวง 
• นิติกรรมอำพราง 
• การสำผิดในสาระสำคัญ 
• นิติกรรมที่สำคัญผิดในคุณสมบัติ 
• การแสดงเจตนาที่ถูกกลฉ้อฉล 
• การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ 

สัญญา 
       - ความหมายของสัญญา 
       - คำม่ัน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของนิติกรรมได้ 
         4.2 อธิบายวัตถุประสงค์ของนิติกรรมได้ 
         4.3 อธิบายแบบของนิติกรรมได้ 
          4.4 อธิบายความสมบูรณ์ของนิติกรรมได้ 
          4.5 อธิบายหลักเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องการแสดงเจตนาในการเข้าทำนิติกรรมได้ 

     • เจตนาลวง 
     • นิติกรรมอำพราง 
     • การสำผิดในสาระสำคัญ 
     • นิติกรรมที่สำคัญผิดในคุณสมบัติ 
     • การแสดงเจตนาที่ถูกกลฉ้อฉล 
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     • การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่ 
          4.6 อธิบายความหมายของสัญญาได้ 
          4.7 อธิบายคำมั่นได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที่  2  ธันวาคม ถึงวันที่  6  ธันวาคม 2562  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 

 1) ซื้อขาย 
         - ความหมายและลักษณะของสัญญาซื้อขาย 
         - การโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขาย 
         - แบบของสัญญาซื้อขาย 
          - การฟ้องร้องคดีตามสัญญาซื้อขาย 
          - การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง 

 • ขายฝาก 
 • ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ  
 • ขายทอดตลาด 

       2) แลกเปลี่ยน 

       3) ให้ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

 4.1 บอกความหมายและลักษณะของสัญญาซื้อขายได้ 
4.2 อธิบายการโอนกรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายได้ 
4.3 อธิบายแบบของสัญญาซื้อขายได้ 
4.4  อธิบายการฟ้องร้องคดีตามสัญญาซื้อขายได้ 
4.5 บอกการซื้อขายเฉพาะบางอย่างได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที่  9  ธันวาคม  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 

1) เช่าทรัพย์ 
      - ความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ 
      - การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
        • หน้าที่ของคู่สัญญา 
        • หน้าที่ของผู้ให้เช่า 
        • หน้าที่ของผู้เช่า 
        • การระงับแห่งสัญญาเช่า 

2) เช่าซื้อ 
      - แบบของสัญญาเช่าซื้อ 

      - การผิดนัดไม่ใช้เงินตามสัญญาเช่าซื้อ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1  บอกความหมายและลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ได้ 
  4.2 อธิบายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ 
  4.3 อธิบายแบบของสัญญาเช่าซื้อได้ 

  4.4  อธิบายการผิดนัดไม่ใช้เงินตามสัญญาเช่าซื้อได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
       
  

ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 
         อาจารย์ผู้สอน 
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   แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   16  ธันวาคม   ถึงวันที่  20  ธันวาคม  2562 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   จ้างแรงงาน จ้างทำของ 
สัญญาจ้างแรงงาน 
      - ความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน 
      - สิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างแรงงาน 
        • สิทธิของนายจ้าง 
        • หน้าที่ของนายจ้าง 
        • สิทธิของลูกจ้าง 
        • หน้าที่ของลูกจ้า 
        • การระงับลงของสัญญาจ้างแรงงาน 
สัญญาจ้างทำของ 
      - ความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างทำของ 
      - สิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างทำของ 
        • สิทธิของผู้ว่าจ้าง 
        • หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
        • สิทธิของผู้ว่าจ้าง 
        • หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
        • การระงับลงของสัญญาจ้างทำของ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานได้ 
  4.2 อธิบายสิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างแรงงานได้ 
  4.3 บอกความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างทำของได้ 

  4.4 อธิบายสิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างทำของได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  8  ระหว่างวันที่   23  ธันวาคม  ถึงวันที่  27  ธันวาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   จ้างแรงงาน จ้างทำของ 
สัญญาจ้างแรงงาน 
      - ความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน 
      - สิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างแรงงาน 
        • สิทธิของนายจ้าง 
        • หน้าที่ของนายจ้าง 
        • สิทธิของลูกจ้าง 
        • หน้าที่ของลูกจ้า 
        • การระงับลงของสัญญาจ้างแรงงาน 
สัญญาจ้างทำของ 
      - ความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างทำของ 
      - สิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างทำของ 
        • สิทธิของผู้ว่าจ้าง 
        • หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
        • สิทธิของผู้ว่าจ้าง 
        • หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 
        • การระงับลงของสัญญาจ้างทำของ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานได้ 
  4.2 อธิบายสิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างแรงงานได้ 
  4.3 บอกความหมายและลักษณะของสัญญาจ้างทำของได้ 

  4.4 อธิบายสิทธิและหน้าที่ในสัญญาจ้างทำของได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ฝากทรัพย์ 
     - ความหมายและลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์ 
     - หน้าที่ของผู้รับฝาก 
     - การฝากทรัพย์เฉพาะกรณี 
       • การฝากเงิน 
       • การฝากของในโรงแรม 
    - อายุความตามสัญญาฝากทรัพย์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์ได้ 
  4.2  บอกหน้าที่ของผู้รับฝากได้ 
  4.3 บอกการฝากทรัพย์เฉพาะกรณีได้ 
  4.4  อธิบายอายุความตามสัญญาฝากทรัพย์ได้ 
  4.5 บอกการฝากเงินได้ 
  4.6 อธิบายการฝากของในโรงแรมได้ 
  4.7  อธิบายอายุความตามสัญญาฝากทรัพย์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  6  มกราคม   ถึงวันที่  10  มกราคม  2563 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ยืม 
- ความหมายและลักษณะของสัญญายืม 
- ยืมใช้คงรูป 
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมและผู้ให้ยืม 
 • การระงับแห่งสัญญายืมคงใช้รูป 
- ยืมใช้สิ้นเปลือง 
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมและผู้ให้ยืม 
 • การระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง 
- การกู้ยืมเงิน 

   • ดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

 4.1 บอกความหมายและลักษณะของสัญญายืมได้ 
 4.2 อธิบายยืมใช้คงรูปได้ 

           4.3 อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมและผู้ให้ยืมได้ 
  4.4 บอกการระงับแห่งสัญญายืมคงใช้รูปได้ 

 4.5 อธิบายยืมใช้สิ้นเปลืองได้ 
 4.6 อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมและผู้ให้ยืมได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   13  มกราคม   ถึงวันที่  17  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ค้ำประกัน จำนำ จำนอง 
 1) ค้ำประกัน 

• ความหมายและลักษณะของสัญญาค้ำประกัน 
• หนี้ของผู้ค้ำประกัน 
• สิทธิของผู้ค้ำประกัน 
• ความระงับของสัญญาค้ำประกัน 
• การตายของผู้ค้ำประกัน 

 2) จำนำ 
• ความหมายและลักษณะของสัญญาจำนำ 
• สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนำ 
• การบังคับจำนำ 
• ความระงับของสัญญาจำนำ 
• โรงรับจำนำ 
  - การรับจำนำในโรงรับจำนำ 
  - การไถ่ทรัพย์ที่จำนำ 

 3) จำนอง 
• ความหมายและลักษณะของสัญญาจำนอง 
• หลักเกณฑ์การจำนอง 
• สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนอง 
• ขอบเขตของสิทธิจำนอง 
• การบังคับจนอง 

   • ความระงับแห่งสัญญาจำนอง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาค้ำประกัน หนี้ของผู้ค้ำประกัน สิทธิของผู้ค้ำประกัน ความ
ระงับของสัญญาค้ำประกัน และ การตายของผู้ค้ำประกันได้ 
 4.2 อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาจำนำ สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนำ การบังคับจำนำ ความระงับ
ของสัญญาจำนำ การรับจำนำในโรงรับจำนำ และการไถ่ทรัพย์ที่จำนำได้ 
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   4.3 อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาจำนอง หลักเกณฑ์การจำนอง สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนอง 
ขอบเขตของสิทธิจำนอง การบังคับจำนอง และความระงับแห่งสัญญาจำนองได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   20  มกราคม   ถึงวันที่  24  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    ตัวแทน นายหน้า 
- ตัวแทน 

• ความหมายและลักษณะของสัญญาตัวแทน 
• การตั้งตัวแทน 
• ประเภทของตัวแทน 
• สิทธิของตัวแทน 
• หน้าที่ของตัวแทน 
• ความรับผิดชอบตัวแทนต่อตัวการ 
• หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตัวการ 
• ความระงับสิ้นไปของสัญญาตัวแทน 

- นายหน้า 
• ความหมายและลักษณะของนายหน้า 
• ความรับผิดชอบของนายหน้า 

   • ความระงับของสัญญานายหน้า 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาตัวแทน การตั้งตัวแทน ประเภทของตัวแทน สิทธิของ 
ตัวแทน หน้าที่ของตัวแทน ความรับผิดชอบตัวแทนต่อตัวการ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตัวการ และความระงับ
สิ้นไปของสัญญาตัวแทนได้ 

4.2 อธิบายความหมายและลักษณะของนายหน้า ความรับผิดชอบของนายหน้า และความระงับของสัญญา 
นายหน้าได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   27  มกราคม   ถึงวันที่  31  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ประนีประนอมยอมความ 

- ความหมายและลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
- การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ 
- ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ 
- สัญญาประนีประนอมยอมความท่ีทำในศาล 
- สัญญาประนีประนอมยอมความท่ีทำนอกศาล 

  - อายุความตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 

 4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความได้ 
4.2 บอกถึงการทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ 
4.3 บอกถึงผลของสัญญาประนีประนอมยอมความได้ 
4.4 อธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำในศาลได้ 
4.5 อธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำนอกศาลได้ 

  4.6 บอกถึงอายุความตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   3  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ตั๋วเงิน 
- ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน 
- ลักษณะของตั๋วเงิน 

• ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
• ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 
• เช็ค (Cheque) 
• การขีดคร่อมเช็ค 

- ตั๋วเงินที่มีรายการไม่ครบถ้วน 
- ความรับผิดและอายุความฟ้องร้อง 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2543 

• องค์ประกอบความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
• โทษ 
• อายุความ 
• การร้องทุกข์ 
• การควบคุมตัว ขัง สั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 

  • การเลิกคดี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบายความหมายและประเภทของตั๋วเงินได้ 
  4.2 บอกลักษณะของตั๋วเงินได้ 
  4.3 บอกตั๋วเงินที่มีรายการไม่ครบถ้วนได้ 
  4.4 บอกความรับผิดและอายุความฟ้องร้องได้ 
  4.5 บอกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2543 ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
 



29 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   10  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดตั้งและการดำเนินงานห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 
 1) ความหมายและลักษณะการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน 
 2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 3) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

• การดำเนินงานห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  
 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

• การดำเนินงานห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 5) บริษัทจำกัด 

• ลักษณะของบริษัทจำกัด 
• การดำเนินงานของบริษัท 
  - ผู้ดำเนินงานบริษัท 
  - การประชุมใหญ่ 
  - มติของที่ประชุมใหญ่ 
  - เงินปันผล 
  - การเพ่ิมทุนและลดหุ่น 
  - การเลิกบริษัท 
  - การชำระบัญชี 

 6) บริษัทมหาชนจำกัด 
• ความหมายและลักษณะของบริษัทมหาชนจำกัด 
• การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด 
• การดำเนินงานของบริษัทมหาชนจำกัด 

  • การเลิกบริษัทมหาชนจำกัด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนได ้
  4.2 อธิบายความหมายและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทจำกัดได้ 
  4.3 อธิบายความหมายและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทมหาชนจำกัดได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   17  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ล้มละลาย 
 1) ความหมายและลักษณะของการล้มละลาย 
 2) การฟ้องให้บุคคลเป็นบุคคลล้มละลาย 
 3) การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย 
 4) การพิทักษ์ทรัพย์ 
 5) การพ้นจากการล้มละลาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของการล้มละลายได้ 
  4.2 บอกการฟ้องให้บุคคลเป็นบุคคลล้มละลายได้ 
  4.3 บอกการพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายได้ 
  4.4 อธิบายการพิทักษ์ทรัพย์ได้ 
  4.5 อธิบายการพ้นจากการล้มละลายได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   24  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 1) ความหมายและลักษณะของโรงงาน 
 2) จำพวกของโรงงาน 

• การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน 
 3) การกำกับและดูแลโรงงาน 
 4) การเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของโรงงานได้ 
  4.2 ทราบถึงจำพวกของโรงงาน และการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน 
  4.3 ทราบการกำกับและดูแลโรงงาน 
  4.4 ทราบถึงการเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คำชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำเครื่องหมาย ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ 
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

หรื
อไ

ม่เ
ลย

 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาทีท่ำความเข้าใจได ้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนำไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกำหนดใหผู้้เรียนทำหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการทำงาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
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ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

  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) 


