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บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา การเงินส่วนบุคคล รหัสวิชา 10000704 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 

อาจารย์ผูส้อน นางสาวชุติภา  ค าพันธ์ 
สาขาวิชา การตลาด 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชา ช่างยนต ์ ชั้น ปวช.3  จ านวนเต็ม 37 คน   
ห้องเรียน 2102  ชั้น 1 ตึกบริหารธุรกิจ 

เวลาเรียน  วัน อังคาร  เวลา 08:00 –11:00 น. 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 1 ..............    วันที่........... 7  พฤศจิกายน 2560 ............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........37........... คน   เข้าเรียน.........37........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา 
  บอกจุดประสงค์รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวชิา และแจ้งเกณฑ์การประเมินวัดผล และ
ท าความตกลงเรื่องการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง   3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

4.1 บอกจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐาน รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ บอกแนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ 

4.2 การน าเข้าสู่บทเรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.3 นักศึกษาถามข้อสงสัย และอาจารย์ผู้สอนตอบข้อสงสัย 

  4.4 มอบหมายงาน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 และให้ค าปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่................ 2 ...............    วันที่........... 14  พฤศจิกายน 2560 ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........37........... คน   เข้าเรียน...... 34 ........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล 
1. ความหมายและความส าคัญของเงินสด 
2. หน้าที่ของเงินสด 
3. การบริหารเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบุคคล 
4. เหตุผลในการถือเงินสดส่วนบุคคล 
5. การวางแผนการใช้เวลาของบุคคล 

 6. การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
7. ประโยชน์ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
8. ขอบเขตของการบริหารเงินส่วนบุคคล 

   9. ข้อพิจารณาเก่ียวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของเงินสดได้ 
  4.2 บอกหน้าที่ของเงินสดได้ 
  4.3 อธิบายการบริหารเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของบุคคลได้ 
  4.4 บอกเหตุผลในการถือเงินสดส่วนบุคคลได้ 
  4.5 วางแผนการใช้เวลาของบุคคลได้ 
  4.6 บริหารการเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.7 บอกประโยชน์ของการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.8 อธิบายขอบเขตของการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.9 พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 
                                                                         อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 3 ...............    วันที่........... 21  พฤศจิกายน 2560 ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........37........... คน   เข้าเรียน....... 32........ คน   ขาดเรียน  5  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การด าเนินชีวิตส่วนบุคคลแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริ 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   6. แนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 4.2 อธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

  4.3 น าแนวคิดของเศรษฐกิจ-พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.4 อธิบายและวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชด าริได้ 

  4.5 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
  4.6 ประยุกต์ใช้ชีวิตแนวทางปฏิบัติแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที.่............... 4 ...............    วันที่........... 28  พฤศจิกายน 2560 ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน......... 27... คน   ขาดเรียน  10  คน    ออก  -  คน… 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) 
1. ความหมายของการวางแผนทางการเงิน 
2. วัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคล 
3. กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
4. ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

   6. เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล 
   7. ขั้นตอนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
   8. ช่วงชีวิตในการวางแผนทางการเงินของบุคคล 
   9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน 
   10. กลยุทธ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของการวางแผนทางการเงินได้ 
  4.2 อธิบายวัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.3 อธิบายกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.4 บอกปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้ 

   4.5 บอกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผน การเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.6 อธิบายเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลได้ 

  4.7 วางแผนการเงินส่วนบุคคลตามขั้นตอนได้ 
  4.8 วิเคราะห์ช่วงชีวิตในการวางแผนทางการเงินของบุคคลได้ 
  4.9 บอกหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินได้ 

4.10 น ากลยุทธ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาใช้ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 5 ...............    วันที่........... 5  ธันวาคม 2560 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน....... 37........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    

-หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ- 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 

 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม    
   4.  สมรรถนะท่ีได้  
  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
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    
                       - 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 6 ...............    วันที่........... 12  ธันวาคม 2560 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน.......28........ คน   ขาดเรียน  9  คน    ออก  -  คน…. 

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

1. แหล่งที่มาของรายได้ส่วนบุคคล   2. แหล่งใช้ไปของรายจ่ายส่วนบุคคล 
   3. งบการเงินส่วนบุคคล    4. งบประมาณส่วนบุคคล 
   5. กระบวนการจัดท างบประมาณส่วนบุคคล 6. การจัดท างบประมาณส่วนบุคคล 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง   3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

4.2. อธิบายและวิเคราะห์แหล่งใช้ไปของรายจ่ายส่วนบุคคลได้   
4.3 อธิบายและจัดท างบการเงินส่วนบุคคลได้ 4.4 อธิบายงบประมาณส่วนบุคคลได้ 
4.5 อธิบายกระบวนการจัดท างบประมาณส่วนบุคคลได้  4.6 จัดท างบประมาณส่วนบุคคลได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 7 ...............    วันที่........... 19  ธันวาคม 2560 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน.......34....... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  3  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) (ต่อ) 
1. ความหมายของการวางแผนทางการเงิน 
2. วัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคล 
3. กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
4. ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
5. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

   6. เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล 
   7. ขั้นตอนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
   8. ช่วงชีวิตในการวางแผนทางการเงินของบุคคล 
   9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน 
   10. กลยุทธ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของการวางแผนทางการเงินได้ 
  4.2 อธิบายวัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.3 อธิบายกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.4 บอกปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลได้ 

   4.5 บอกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผน การเงินส่วนบุคคลได้ 
  4.6 อธิบายเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลได้ 

  4.7 วางแผนการเงินส่วนบุคคลตามขั้นตอนได้ 
  4.8 วิเคราะห์ช่วงชีวิตในการวางแผนทางการเงินของบุคคลได้ 
  4.9 บอกหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการวางแผนทางการเงินได้ 

4.10 น ากลยุทธ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาใช้ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 8 ...............    วันที่........... 26  ธันวาคม 2560 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........ คน   เข้าเรียน.........29........ คน   ขาดเรียน  5  คน    ออก  3  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การออมเงิน (Saving) 
1. ความหมายของการออมเงิน   2. เป้าหมายในการออม 
3. ปัจจัยส าคัญในการออม   4. ปัญหาในการออม 

   5. การวางแผนการออม    6. รูปแบบของเงินออม 
   7. ประโยชน์ของการออมส่วนบุคคล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1 อธิบายความหมายของการออมเงินได้  4.2 บอกเป้าหมายในการออมได้ 

4.3 บอกปัจจัยส าคัญในการออมได้   4.4 วิเคราะห์ปัญหาในการออมได้ 
4.5 วางแผนการออมได้    4.6 วิเคราะห์รูปแบบของเงินออมได้ 
4.7 อธิบายประโยชน์ของการออมส่วนบุคคลได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 9 ...............    วันที่........... 2  มกราคม 2561 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน......... 6........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   
 

- หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ - 
  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม    
   4.  สมรรถนะที่ได้ 

   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      
 
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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                 อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 10 ...............    วันที่........... 9  มกราคม 2561 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน.........25..... คน   ขาดเรียน  9  คน    ออก  3  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนการเงินเพื่อยานพาหนะและรายจ่ายอื่นๆ  
  1. ความหมายและลักษณะของยานพาหนะ 

 2. วัตถุประสงค์ของการมียานพาหนะ 
 3. แหล่งที่มาของรายได้ส าหรับยานพาหนะ 
 4. แหล่งที่มาของรายได้ส าหรับยานพาหนะ 
 5. แหล่งใช้ไปของรายจ่ายส าหรับยานพาหนะ 
 6. ก าหนดแนวทางในการซื้อการซื้อรถยนต์ใหม่ 
 7. การเช่าซื้อรถยนต์ 
 8. การวางแผนใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร 
 9. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 10. ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของยานพาหนะได้ 
4.2 บอกวัตถุประสงค์ของการมียานพาหนะได้ 

  4.3 บอกแหล่งที่มาของรายได้ส าหรับยานพาหนะได้ 
  4.4 บอกแหล่งใช้ไปของรายจ่ายส าหรับยานพาหนะได้ 

  4.5 ก าหนดแนวทางในการซื้อได้ 
   4.6 อธิบายและเลือกการซื้อรถยนต์ใหม่ได้ 

  4.7 อธิบายและเช่าซื้อรถยนต์ได้ 
  4.8 วางแผนใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารได้ 
  4.9 บอกปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้  
  4.10 วิเคราะห์ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคได้ 

   4.11 อธิบายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 11 ...............    วันที่.......... 16  มกราคม 2561 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน......... 6........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

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

 2. วัตถุประสงค์ของการมียานพาหนะ 
 3. แหล่งที่มาของรายได้ส าหรับยานพาหนะ 
 4. แหล่งที่มาของรายได้ส าหรับยานพาหนะ 
 5. แหล่งใช้ไปของรายจ่ายส าหรับยานพาหนะ 
 6. ก าหนดแนวทางในการซื้อการซื้อรถยนต์ใหม่ 
 7. การเช่าซื้อรถยนต์ 
 8. การวางแผนใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร 
 9. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
 10. ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะของยานพาหนะได้ 
4.2 บอกวัตถุประสงค์ของการมียานพาหนะได้ 

  4.3 บอกแหล่งที่มาของรายได้ส าหรับยานพาหนะได้ 
  4.4 บอกแหล่งใช้ไปของรายจ่ายส าหรับยานพาหนะได้ 

  4.5 ก าหนดแนวทางในการซื้อได้ 
   4.6 อธิบายและเลือกการซื้อรถยนต์ใหม่ได้ 

  4.7 อธิบายและเช่าซื้อรถยนต์ได้ 
  4.8 วางแผนใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารได้ 
  4.9 บอกปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคได้  
  4.10 วิเคราะห์ผลกระทบที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคได้ 

   4.11 อธิบายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                 อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 12 ...............    วันที่........... 23  มกราคม 2561 ............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37........... คน   เข้าเรียน.......29........ คน   ขาดเรียน  5  คน    ออก  3 คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ  
 1. ความหมายของการเกษียณอายุ 
 2. ลักษณะการวางแผนเกษียณอายุ 
 3. ปัญหาหลังการเกษียณอายุ 

     4. การค านวณเงินออมเพ่ือเกษียณอายุ 
  5. บทบาทของการวางแผนเกษียณอายุ 
 6. ข้อควรพิจารณาในการวางแผนเกษียณอายุ 
 7. หลักการบริหารการเงินในวัยเกษียณอายุ 
 8. การประมาณรายได้และรายจ่ายเพ่ือเกษียณอายุ 

  9. ผลกระทบต่อการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของการเกษียณอายุได้ 
  4.2 อธิบายลักษณะการวางแผนเกษียณอายุได้ 

   4.3 อธิบายปัญหาหลังการเกษียณอายุได้ 
   4.4 ค านวณเงินออมเพ่ือเกษียณอายุได้ 
   4.5 อธิบายบทบาทของการวางแผนเกษียณอายุได้ 
   4.6 บอกข้อควรพิจารณาในการวางแผนเกษียณอายุได้ 
   4.7 อธิบายหลักการบริหารการเงินในวัยเกษียณอายุได้ 
   4.8 ประมาณรายได้และรายจ่ายเพื่อเกษียณอายุได้ 
   4.9 อธิบายผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อเกษียณอายุได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 13 ...............    วันที่.......... 30  มกราคม 2561 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........... 37......... คน   เข้าเรียน.........31........ คน   ขาดเรียน  3 คน    ออก  -3 คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ (ต่อ) 
 1. ความหมายของการเกษียณอายุ 
 2. ลักษณะการวางแผนเกษียณอายุ 
 3. ปัญหาหลังการเกษียณอายุ 

     4. การค านวณเงินออมเพ่ือเกษียณอายุ 
  5. บทบาทของการวางแผนเกษียณอายุ 
 6. ข้อควรพิจารณาในการวางแผนเกษียณอายุ 
 7. หลักการบริหารการเงินในวัยเกษียณอายุ 
 8. การประมาณรายได้และรายจ่ายเพ่ือเกษียณอายุ 

  9. ผลกระทบต่อการวางแผนเพ่ือเกษียณอายุ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายของการเกษียณอายุได้ 
  4.2 อธิบายลักษณะการวางแผนเกษียณอายุได้ 

   4.3 อธิบายปัญหาหลังการเกษียณอายุได้ 
   4.4 ค านวณเงินออมเพ่ือเกษียณอายุได้ 
   4.5 อธิบายบทบาทของการวางแผนเกษียณอายุได้ 
   4.6 บอกข้อควรพิจารณาในการวางแผนเกษียณอายุได้ 
   4.7 อธิบายหลักการบริหารการเงินในวัยเกษียณอายุได้ 
   4.8 ประมาณรายได้และรายจ่ายเพื่อเกษียณอายุได้ 
   4.9 อธิบายผลกระทบต่อการวางแผนเพื่อเกษียณอายุได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                 อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 14 ...............    วันที่.......... 6  กุมภาพันธ์ 2561............  เวลา…... .08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........37........... คน   เข้าเรียน.........34........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  3  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การลงทุนประเภทต่างๆ  
 1. ความหมายและลักษณะการลงทุนส่วนบุคคล 
 2. การลงทุนทางการเงิน 
 3. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 4. หลักการลงทุน 
 5. กลยุทธ์ในการลงทุน 
 6. แนวทางการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคาร 
 7. แนวทางการลงทุนในตราสารหนี้ 
 8. แนวทางการลงทุนในตราสารทุน 
 9. แนวทางการลงทุนโดยการท าประกันสังคม 
 10. แนวทางการลงทุนโดยการท าประกันชีวิต 
 11. แนวทางการลงทุนในกองทุน 
 12. การลงทุนประกอบธุรกิจ 
 13. ความเสี่ยงในการลงทุน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะ การลงทุนส่วนบุคคลได้ 
  4.2 อธิบายการลงทุนทางการเงินได้ 
  4.3 อธิบายและวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 
  4.4 อธิบายหลักการลงทุนได้ 
  4.5 อธิบายและก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนได้ 

   4.6 อธิบายและวิเคราะห์แนวทางการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารได้ 
   4.7 อธิบายและวิเคราะห์แนวทางการลงทุนในตราสารหนี้ได ้
   4.8 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนในตราสารทุนได ้
   4.9 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนโดยการท าประกันสังคมได้ 
   4.10 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนโดยการท าประกันชีวิตได้ 
   4.11 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนในกองทุนได้ 
   4.12 อธิบายและวิเคราะห์การลงทุนประกอบธุรกิจได้ 
   4.13 อธิบายและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 15 ............    วันที่..... .. 13  กุมภาพันธ์ 2561 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........37........... คน   เข้าเรียน......... 6........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การลงทุนประเภทต่างๆ (ต่อ) 
 1. ความหมายและลักษณะการลงทุนส่วนบุคคล 
 2. การลงทุนทางการเงิน 
 3. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 4. หลักการลงทุน 
 5. กลยุทธ์ในการลงทุน 
 6. แนวทางการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคาร 
 7. แนวทางการลงทนุในตราสารหนี้ 
 8. แนวทางการลงทุนในตราสารทุน 
 9. แนวทางการลงทุนโดยการท าประกันสังคม 
 10. แนวทางการลงทุนโดยการท าประกันชีวิต 
 11. แนวทางการลงทุนในกองทุน 
 12. การลงทุนประกอบธุรกิจ 
 13. ความเสี่ยงในการลงทุน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1 อธิบายความหมายและลักษณะ การลงทุนส่วนบุคคลได้ 
  4.2 อธิบายการลงทุนทางการเงินได้ 
  4.3 อธิบายและวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 
  4.4 อธิบายหลักการลงทุนได้ 
  4.5 อธิบายและก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนได้ 

   4.6 อธิบายและวิเคราะห์แนวทางการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารได้ 
   4.7 อธิบายและวิเคราะห์แนวทางการลงทุนในตราสารหนี้ได ้
   4.8 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนในตราสารทุนได ้
   4.9 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนโดยการท าประกันสังคมได้ 
   4.10 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนโดยการท าประกันชีวิตได้ 
   4.11 อธิบายและวิเคราะห์แนวทาง การลงทุนในกองทุนได้ 
   4.12 อธิบายและวิเคราะห์การลงทุนประกอบธุรกิจได้ 
   4.13 อธิบายและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 16 ..........    วันที่........... 20  กุมภาพันธ์ 2561 .............  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)...........37........... คน   เข้าเรียน........31........ คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  3  คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล  
   1. การวางแผนภาษีของผู้มีเงินได้ 
   2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   3. ประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี 
   4. การหักค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   5. เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเก่ียวกับการลงทุน 
   6.สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
   7. ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
   8. ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุน 
   9.ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 วางแผนภาษีของผู้มีเงินได้ 
   4.2 บอกหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 
   4.3 บอกประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีได้ 
   4.4 อธิบายการหักค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   4.5 อธิบายเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเก่ียวกับการลงทุนได้ 
   4.6 บอกสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ 
   4.7 อธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ได้ 
   4.8 อธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนได้ 
   4.9 อธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 17 ...............    วันที่........... 27  กุมภาพันธ์ 2561 ........  เวลา…... 08.00 น. – 11.00 น ..…. 
จ านวนนักศึกษา  (เตม็)...........37.......... คน   เข้าเรียน.........32........ คน   ขาดเรียน  2  คน    ออก  -3 คน…. 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (ต่อ) 
   1. การวางแผนภาษีของผู้มีเงินได้ 
   2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   3. ประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี 
   4. การหักค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   5. เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเก่ียวกับการลงทุน 
   6.สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
   7. ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
   8. ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุน 
   9.ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 วางแผนภาษีของผู้มีเงินได้ 
   4.2 บอกหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 
   4.3 บอกประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีได้ 
   4.4 อธิบายการหักค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ 
   4.5 อธิบายเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเก่ียวกับการลงทุนได้ 
   4.6 บอกสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ 
   4.7 อธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ได้ 
   4.8 อธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนได้ 
   4.9 อธิบายภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมได้ 
 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                  (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์)  
                                                                                 อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่................ 18 ...............    วันที่.......................................................  เวลา….........................................…. 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........................ คน   เข้าเรียน..................... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…... 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :   
 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 
วันที่  5 – 9 มีนาคม 2561 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย  
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้   
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                   (นางสาวชุติภา  ค าพันธ์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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


