
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  6  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา 
   1. จุดประสงค์รำยวิชำ 
  2. มำตรฐำนรำยวิชำและค ำอธิบำยรำยวิชำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร วิชำชีพ พุทธศักรำช 2545  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร อำชีวศึกษำ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
   3. ข้อตกลงในกำรเรียนแนวทำงวัดผล และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
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.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 บอกจุดประสงค์รำยวิชำ มำตรฐำน รำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ ตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพได้ ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได ้บอกแนวทำงวัดผลและกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ได้ 

4.2 กำรน ำเข้ำสู่บทเรียนและเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ 
4.3 นักศึกษำถำมข้อสงสัย และอำจำรย์ผู้สอนตอบข้อสงสัย 

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)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ิดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                            อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล 

1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของเงินสด 
2. หน้ำที่ของเงินสด 
3. กำรบริหำรเงินสดและสินทรัพย์สภำพคล่องของบุคคล 
4. เหตุผลในกำรถือเงินสดส่วนบุคคล 
5. กำรวำงแผนกำรใช้เวลำของบุคคล 

 6. กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล 
7. ประโยชน์ของกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล 
8. ขอบเขตของกำรบริหำรเงินส่วนบุคคล 

   9. ข้อพิจำรณำเก่ียวกับกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล 
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.  สมรรถนะท่ีได้ 

  4.1 อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของเงินสดได้ 
  4.2 บอกหน้ำที่ของเงินสดได้ 
  4.3 อธิบำยกำรบริหำรเงินสดและสินทรัพย์สภำพคล่องของบุคคลได้ 
  4.4 บอกเหตุผลในกำรถือเงินสดส่วนบุคคลได้ 
  4.5 วำงแผนกำรใช้เวลำของบุคคลได้ 
  4.6 บริหำรกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.7 บอกประโยชน์ของกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.8 อธิบำยขอบเขตของกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.9 พิจำรณำเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
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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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหท์ี่  3 ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24  พฤศจิกายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การด าเนินชีวิตส่วนบุคคลแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตำมแนวพระรำชด ำริ 
5. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรออมกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   6. แนวทำงปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

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.  สมรรถนะท่ีได้ 

  4.1 อธิบำยควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 4.2 อธิบำยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

  4.3 น ำแนวคิดของเศรษฐกิจ-พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 4.4 อธิบำยและวิเครำะห์เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตำมแนวพระรำชด ำริได้ 

  4.5 อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรออมกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
  4.6 ประยุกต์ใช้ชีวิตแนวทำงปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1  ธันวาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) 

1. ควำมหมำยของกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
2. วัตถุประสงค์ทำงกำรเงินส่วนบุคคล 
3. กระบวนกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 
4. ปัจจัยขั้นพ้ืนฐำนของกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคล 
5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 

   6. เป้ำหมำยทำงกำรเงินส่วนบุคคล 
   7. ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 
   8. ช่วงชีวิตในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของบุคคล 
   9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
   10. กลยุทธ์กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 

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.  สมรรถนะท่ีได้ 

  4.1 อธิบำยควำมหมำยของกำรวำงแผนทำงกำรเงินได้ 
  4.2 อธิบำยวัตถุประสงค์ทำงกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.3 อธิบำยกระบวนกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.4 บอกปัจจัยขั้นพ้ืนฐำนของกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลได้ 

   4.5 บอกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผน กำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.6 อธิบำยเป้ำหมำยทำงกำรเงินส่วนบุคคลได้ 

  4.7 วำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลตำมขั้นตอนได้ 
  4.8 วิเครำะห์ช่วงชีวิตในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของบุคคลได้ 
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  4.9 บอกหน้ำที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรวำงแผนทำงกำรเงินได้ 
4.10 น ำกลยุทธ์กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลมำใช้ได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม ถึงวันที่ 8  ธันวาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) (ต่อ) 
1. ควำมหมำยของกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
2. วัตถุประสงค์ทำงกำรเงินส่วนบุคคล 
3. กระบวนกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 
4. ปัจจัยขั้นพ้ืนฐำนของกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคล 
5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 

   6. เป้ำหมำยทำงกำรเงินส่วนบุคคล 
   7. ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 
   8. ช่วงชีวิตในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของบุคคล 
   9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 
   10. กลยุทธ์กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล 

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.  สมรรถนะท่ีได้ 

  4.1 อธิบำยควำมหมำยของกำรวำงแผนทำงกำรเงินได้ 
  4.2 อธิบำยวัตถุประสงค์ทำงกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.3 อธิบำยกระบวนกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.4 บอกปัจจัยขั้นพ้ืนฐำนของกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลได้ 

   4.5 บอกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผน กำรเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.6 อธิบำยเป้ำหมำยทำงกำรเงินส่วนบุคคลได้ 

  4.7 วำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลตำมขั้นตอนได้ 
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  4.8 วิเครำะห์ช่วงชีวิตในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของบุคคลได้ 
  4.9 บอกหน้ำที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรวำงแผนทำงกำรเงินได้ 

4.10 น ำกลยุทธ์กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลมำใช้ได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม ถึงวันที่ 15  ธันวาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบการเงินและงบประมาณส่วนบุคคล (Financial Statement and 
Personal Budgets) 

1. แหล่งที่มำของรำยได้ส่วนบุคคล 
2. แหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส่วนบุคคล 

   3. งบกำรเงินส่วนบุคคล 
   4. งบประมำณส่วนบุคคล 
   5. กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณส่วนบุคคล 
   6. กำรจัดท ำงบประมำณส่วนบุคคล 

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.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1 อธิบำยและวิเครำะห์แหล่งที่มำของรำยได้ส่วนบุคคลได้ 

4.2. อธิบำยและวิเครำะห์แหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส่วนบุคคลได้   
4.3 อธิบำยและจัดท ำงบกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
4.4 อธิบำยงบประมำณส่วนบุคคลได้ 
4.5 อธิบำยกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณส่วนบุคคลได้ 
4.6 จัดท ำงบประมำณส่วนบุคคลได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7 ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม ถึงวันที ่22  ธันวาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบการเงินและงบประมาณส่วนบุคคล (Financial Statement and 
Personal Budgets) (ต่อ) 

1. แหล่งที่มำของรำยได้ส่วนบุคคล 
2. แหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส่วนบุคคล 

   3. งบกำรเงินส่วนบุคคล 
   4. งบประมำณส่วนบุคคล 
   5. กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณส่วนบุคคล 
   6. กำรจัดท ำงบประมำณส่วนบุคคล 

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.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1 อธิบำยและวิเครำะห์แหล่งที่มำของรำยได้ส่วนบุคคลได้ 

4.2. อธิบำยและวิเครำะห์แหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส่วนบุคคลได้   
4.3 อธิบำยและจัดท ำงบกำรเงินส่วนบุคคลได้ 
4.4 อธิบำยงบประมำณส่วนบุคคลได้ 
4.5 อธิบำยกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณส่วนบุคคลได้ 
4.6 จัดท ำงบประมำณส่วนบุคคลได้ 

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 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8 ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม ถึงวันที่ 29  ธันวาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การออมเงิน (Saving) 
1. ควำมหมำยของกำรออมเงิน 
2. เป้ำหมำยในกำรออม 
3. ปัจจัยส ำคัญในกำรออม 
4. ปัญหำในกำรออม 

   5. กำรวำงแผนกำรออม 
   6. รูปแบบของเงินออม 
   7. ประโยชน์ของกำรออมส่วนบุคคล 
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.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1 อธิบำยควำมหมำยของกำรออมเงินได้ 

4.2 บอกเป้ำหมำยในกำรออมได้ 
4.3 บอกปัจจัยส ำคัญในกำรออมได้ 
4.4 วิเครำะห์ปัญหำในกำรออมได้ 
4.5 วำงแผนกำรออมได้ 
4.6 วิเครำะห์รูปแบบของเงินออมได้ 
4.7 อธิบำยประโยชน์ของกำรออมส่วนบุคคลได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9 ระหว่างวันที่  1  มกราคม ถึงวันที่ 5  มกราคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย (Housing Planning) 

 1. ควำมหมำยของที่อยู่อำศัย 
 2. ประเภทของที่อยู่อำศัย 
 3. กำรซื้อบ้ำน 
 4. กำรเช่ำบ้ำน 
 5. กำรเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่ำงกำรเช่ำบ้ำนและซื้อบ้ำน 

6. กำรจัดหำเงินเพื่อที่อยู่อำศัย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกบักำรยกตัวอย่ำง 
 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 อธิบำยควำมหมำยของที่อยู่อำศัยได้ 
  4.2 บอกประเภทของที่อยู่อำศัยได้ 

  4.3 อธิบำยและวำงแผนกำรซื้อบ้ำนได้ 
  4.4 อธิบำยและวำงแผนกำรเช่ำบ้ำนได้ 
  4.5 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่ำงกำรเช่ำบ้ำนและซื้อบ้ำนได้ 
   4.6 อธิบำยกำรจัดหำเงินเพ่ือที่อยู่อำศัยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10 ระหว่างวันที่  8  มกราคม ถึงวันที่ 12  มกราคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนการเงินเพื่อยานพาหนะและรายจ่ายอื่นๆ  
  1. ควำมหมำยและลักษณะของยำนพำหนะ 

 2. วัตถุประสงค์ของกำรมียำนพำหนะ 
 3. แหล่งที่มำของรำยได้ส ำหรับยำนพำหนะ 
 4. แหล่งที่มำของรำยได้ส ำหรับยำนพำหนะ 
 5. แหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส ำหรับยำนพำหนะ 

 6. ก ำหนดแนวทำงในกำรซื้อกำรซื้อรถยนต์ใหม่ 
 7. กำรเช่ำซื้อรถยนต์ 
 8. กำรวำงแผนใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำหำร 
 9. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 10. ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค 

11. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่ม 
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 อธิบำยควำมหมำยและลักษณะของยำนพำหนะได้ 
4.2 บอกวัตถุประสงค์ของกำรมียำนพำหนะได้ 

  4.3 บอกแหล่งที่มำของรำยได้ส ำหรับยำนพำหนะได้ 
  4.4 บอกแหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส ำหรับยำนพำหนะได้ 

  4.5 ก ำหนดแนวทำงในกำรซื้อได้ 
   4.6 อธิบำยและเลือกกำรซื้อรถยนต์ใหม่ได้ 

  4.7 อธิบำยและเช่ำซื้อรถยนต์ได้ 
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  4.8 วำงแผนใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำหำรได้ 
  4.9 บอกปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้  
  4.10 วิเครำะห์ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคได้ 

   4.11 อธิบำยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่มได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11 ระหว่างวันที่  15  มกราคม ถึงวันที่ 19  มกราคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนการเงินเพื่อยานพาหนะและรายจ่ายอื่นๆ (ต่อ) 
  1. ควำมหมำยและลักษณะของยำนพำหนะ 

 2. วัตถุประสงค์ของกำรมียำนพำหนะ 
 3. แหล่งที่มำของรำยได้ส ำหรับยำนพำหนะ 
 4. แหล่งที่มำของรำยได้ส ำหรับยำนพำหนะ 
 5. แหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส ำหรับยำนพำหนะ 

 6. ก ำหนดแนวทำงในกำรซื้อกำรซื้อรถยนต์ใหม่ 
 7. กำรเช่ำซื้อรถยนต์ 
 8. กำรวำงแผนใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำหำร 
 9. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 10. ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค 

11. ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่ม 
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 อธิบำยควำมหมำยและลักษณะของยำนพำหนะได้ 
4.2 บอกวัตถุประสงค์ของกำรมียำนพำหนะได้ 

  4.3 บอกแหล่งที่มำของรำยได้ส ำหรับยำนพำหนะได้ 
  4.4 บอกแหล่งใช้ไปของรำยจ่ำยส ำหรับยำนพำหนะได้ 

  4.5 ก ำหนดแนวทำงในกำรซื้อได้ 
   4.6 อธิบำยและเลือกกำรซื้อรถยนต์ใหม่ได้ 

  4.7 อธิบำยและเช่ำซื้อรถยนต์ได้ 
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  4.8 วำงแผนใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำหำรได้ 
  4.9 บอกปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้  
  4.10 วิเครำะห์ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคได้ 

   4.11 อธิบำยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่มได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที ่ 12 ระหว่างวันที่  22  มกราคม ถึงวันที่ 26  มกราคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ  
 1. ควำมหมำยของกำรเกษียณอำยุ 
 2. ลักษณะกำรวำงแผนเกษียณอำยุ 
 3. ปัญหำหลังกำรเกษียณอำยุ 

     4. กำรค ำนวณเงินออมเพ่ือเกษียณอำยุ 
  5. บทบำทของกำรวำงแผนเกษียณอำยุ 
 6. ข้อควรพิจำรณำในกำรวำงแผนเกษียณอำยุ 
 7. หลักกำรบริหำรกำรเงินในวัยเกษียณอำยุ 
 8. กำรประมำณรำยได้และรำยจ่ำยเพื่อเกษียณอำยุ 

  9. ผลกระทบต่อกำรวำงแผนเพ่ือเกษียณอำยุ 
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 อธิบำยควำมหมำยของกำรเกษียณอำยุได้ 
  4.2 อธิบำยลักษณะกำรวำงแผนเกษียณอำยุได้ 

   4.3 อธิบำยปัญหำหลังกำรเกษียณอำยุได้ 
   4.4 ค ำนวณเงินออมเพ่ือเกษียณอำยุได้ 
   4.5 อธิบำยบทบำทของกำรวำงแผนเกษียณอำยุได้ 
   4.6 บอกข้อควรพิจำรณำในกำรวำงแผนเกษียณอำยุได้ 
   4.7 อธิบำยหลักกำรบริหำรกำรเงินในวัยเกษียณอำยุได้ 
   4.8 ประมำณรำยได้และรำยจ่ำยเพื่อเกษียณอำยุได้ 
   4.9 อธิบำยผลกระทบต่อกำรวำงแผนเพื่อเกษียณอำยุได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                                   อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13 ระหว่างวันที่  29  มกราคม ถึงวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของกำรเกษียณอำยุ 
 2. ลักษณะกำรวำงแผนเกษียณอำยุ 
 3. ปัญหำหลังกำรเกษียณอำยุ 

     4. กำรค ำนวณเงินออมเพ่ือเกษียณอำยุ 
  5. บทบำทของกำรวำงแผนเกษียณอำยุ 
 6. ข้อควรพิจำรณำในกำรวำงแผนเกษียณอำยุ 
 7. หลักกำรบริหำรกำรเงินในวัยเกษียณอำยุ 
 8. กำรประมำณรำยได้และรำยจ่ำยเพ่ือเกษียณอำยุ 

  9. ผลกระทบต่อกำรวำงแผนเพ่ือเกษียณอำยุ 
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 อธิบำยควำมหมำยของกำรเกษียณอำยุได้ 
  4.2 อธิบำยลักษณะกำรวำงแผนเกษียณอำยุได้ 

   4.3 อธิบำยปัญหำหลังกำรเกษียณอำยุได้ 
   4.4 ค ำนวณเงินออมเพ่ือเกษียณอำยุได้ 
   4.5 อธิบำยบทบำทของกำรวำงแผนเกษียณอำยุได้ 
   4.6 บอกข้อควรพิจำรณำในกำรวำงแผนเกษียณอำยุได้ 
   4.7 อธิบำยหลักกำรบริหำรกำรเงินในวัยเกษียณอำยุได้ 
   4.8 ประมำณรำยได้และรำยจ่ำยเพื่อเกษียณอำยุได้ 
   4.9 อธิบำยผลกระทบต่อกำรวำงแผนเพื่อเกษียณอำยุได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14 ระหว่างวันที่  5  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การลงทุนประเภทต่างๆ  
 1. ควำมหมำยและลักษณะกำรลงทุนส่วนบุคคล 
 2. กำรลงทุนทำงกำรเงิน 
 3. ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
 4. หลักกำรลงทุน 
 5. กลยุทธ์ในกำรลงทุน 
 6. แนวทำงกำรลงทุนโดยฝำกเงินกับธนำคำร 
 7. แนวทำงกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
 8. แนวทำงกำรลงทุนในตรำสำรทุน 
 9. แนวทำงกำรลงทุนโดยกำรท ำประกันสังคม 
 10. แนวทำงกำรลงทุนโดยกำรท ำประกันชีวิต 
 11. แนวทำงกำรลงทุนในกองทุน 
 12. กำรลงทุนประกอบธุรกิจ 
 13. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน 
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 อธิบำยควำมหมำยและลักษณะ กำรลงทุนส่วนบุคคลได้ 
  4.2 อธิบำยกำรลงทุนทำงกำรเงินได้ 
  4.3 อธิบำยและวิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ 
  4.4 อธิบำยหลักกำรลงทุนได้ 
  4.5 อธิบำยและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรลงทุนได้ 

   4.6 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำงกำรลงทุนโดยฝำกเงินกับธนำคำรได้ 
   4.7 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำงกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ได ้
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   4.8 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทุนในตรำสำรทุนได ้
   4.9 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทุนโดยกำรท ำประกันสังคมได้ 
   4.10 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทุนโดยกำรท ำประกันชีวิตได้ 
   4.11 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทุนในกองทุนได้ 
   4.12 อธิบำยและวิเครำะห์กำรลงทุนประกอบธุรกิจได้ 
   4.13 อธิบำยและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15 ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์ ถึงวันที ่16  กุมภาพันธ์ 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การลงทุนประเภทต่างๆ (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยและลักษณะกำรลงทุนส่วนบุคคล 
 2. กำรลงทุนทำงกำรเงิน 
 3. ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
 4. หลักกำรลงทุน 
 5. กลยุทธ์ในกำรลงทุน 
 6. แนวทำงกำรลงทุนโดยฝำกเงินกับธนำคำร 
 7. แนวทำงกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
 8. แนวทำงกำรลงทุนในตรำสำรทุน 
 9. แนวทำงกำรลงทุนโดยกำรท ำประกันสังคม 
 10. แนวทำงกำรลงทุนโดยกำรท ำประกันชีวิต 
 11. แนวทำงกำรลงทุนในกองทุน 
 12. กำรลงทุนประกอบธุรกิจ 
 13. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุน 
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 อธิบำยควำมหมำยและลักษณะ กำรลงทุนส่วนบุคคลได้ 
  4.2 อธิบำยกำรลงทุนทำงกำรเงินได้ 
  4.3 อธิบำยและวิเครำะห์ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนได้ 
  4.4 อธิบำยหลักกำรลงทุนได้ 
  4.5 อธิบำยและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรลงทุนได้ 

   4.6 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำงกำรลงทุนโดยฝำกเงินกับธนำคำรได้ 
   4.7 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำงกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ได ้
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   4.8 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทุนในตรำสำรทุนได ้
   4.9 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทุนโดยกำรท ำประกันสังคมได้ 
   4.10 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทุนโดยกำรท ำประกันชีวิตได้ 
   4.11 อธิบำยและวิเครำะห์แนวทำง กำรลงทนุในกองทุนได้ 
   4.12 อธิบำยและวิเครำะห์กำรลงทุนประกอบธุรกิจได้ 
   4.13 อธิบำยและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16 ระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล  
   1. กำรวำงแผนภำษีของผู้มีเงินได ้
   2. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
   3. ประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภำษี 
   4. กำรหักค่ำลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   5. เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภำษีเก่ียวกับกำรลงทุน 
   6.สิทธิประโยชน์ทำงภำษีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
   7. ภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
   8. ภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรทุน 
   9.ภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวม 
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 วำงแผนภำษีของผู้มีเงินได้ 
   4.2 บอกหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ 
   4.3 บอกประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภำษีได้ 
   4.4 อธิบำยกำรหักค่ำลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   4.5 อธิบำยเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภำษีเกี่ยวกับกำรลงทุนได้ 
   4.6 บอกสิทธิประโยชน์ทำงภำษีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้ 
   4.7 อธิบำยภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ได้ 
   4.8 อธิบำยภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรทุนได้ 
   4.9 อธิบำยภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวมได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17 ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2  มีนาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 1 จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำไฟฟ้ำก ำลัง ระดับ ปวช.3 ห้อง 2 จ ำนวน 13 คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (ต่อ) 
   1. กำรวำงแผนภำษีของผู้มีเงินได้ 
   2. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 
   3. ประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภำษี 
   4. กำรหักค่ำลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   5. เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภำษีเก่ียวกับกำรลงทุน 
   6.สิทธิประโยชน์ทำงภำษีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
   7. ภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
   8. ภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรทุน 
   9.ภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวม 
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 วำงแผนภำษีของผู้มีเงินได้ 
   4.2 บอกหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ 
   4.3 บอกประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภำษีได้ 
   4.4 อธิบำยกำรหักค่ำลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   4.5 อธิบำยเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภำษีเก่ียวกับกำรลงทุนได้ 
   4.6 บอกสิทธิประโยชน์ทำงภำษีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้ 
   4.7 อธิบำยภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ได้ 
   4.8 อธิบำยภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในตรำสำรทุนได้ 
   4.9 อธิบำยภำษีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในกองทุนรวมได้ 
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 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท 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 /     
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25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
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 166 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

  ดีมำก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปำนกลำง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมำก   (1.00 – 1.49) 


