
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 

วิชา  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  รหสัวิชา  10000703 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศกัราช  2559 

ภาคเรยีนที่  1 ปีการศึกษา  2560 

 
ครูผูส้อน  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

 
นักศึกษาเรียนรเีกรด 

จ านวนเต็ม 2  คน  ห้องเรียน  ห้อง  2201 
เวลาเรียน   วันอังคาร  เวลา  11.00  น.  -  14.00  น. 

 

 

 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่5  มิถุนายน  ถึงวันที่  9  มิถุนายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ผู้ประกอบการ 
     1.  ความหมายของผู้ประกอบการ 
     2.  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
     3.  คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
     4.  ความหมายของธุรกิจ 
     5.  ประเภทของธุรกิจ 
     6.  บุคคลที่มีส่วนได้เสียของธุรกิจ 
     7.  บรรษัทภิบาล 
     8.  จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ 
     9.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

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  บอกความหมายและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
             4.2  บอกคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
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              4.3  อธิบายความหมายของธุรกิจ 
              4.4  บอกประเภทของธุรกิจ 
              4.5  บอกถึงบุคคลที่มีส่วนได้เสียของธุรกิจ 
              4.6  อธิบายความหมายของบรรษัทภิบาล 
              4.7  อธิบายความหมายของจรรยาบรรณ 
              4.8  อธิบายจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจ 
              4.9  อธิบายความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              4.10 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 
   
 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
              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........................................................ 
                               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่  12  มิถุนายน  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   รูปแบบธุรกิจ 
     1.  รูปแบบธุรกิจ 
     2.  กิจการเจ้าของคนเดียว 
     3.  ห้างหุ้นส่วน 

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 
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   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  บอกประเภทรูปแบบของธุรกิจ 
             4.2  อธิบายความหมายของกิจการเจ้าของคนเดียวและข้อดีข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว 
             4.3  อธิบายความหมายของห้างหุ้นส่วนและข้อดีข้อเสียของห้างหุ้นส่วน 
             4.4  บอกความแตกต่างของห้างหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
             4.5  บอกความแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

 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........................................................ 
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                                    (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ)
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  19  มิถุนายน  ถึงวันที่  23  มิถุนายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   รูปแบบธุรกิจ  (ต่อ) 
     1.  บริษัทจ ากัด 
     2.  บริษัทมหาชน จ ากัด 
     3.  สหกรณ์ จ ากัด 
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     4.  รัฐวิสาหกิจ 

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  อธิบายความหมายของบริษัทจ ากัดและข้อดีข้อเสียของบริษัทจ ากัด 
              4.2  จ าแนกประเภทของหุ้นและจ านวนผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด 
              4.3  อธิบายความหมายของบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อดีข้อเสียของบริษัทมหาชน จ ากัด 
              4.4  บอกความแตกต่างระหว่างบริษัท จ ากัด และบริษัทมหาชน  จ ากัด 
              4.5  อธิบายความหมายของสหกรณ์และบอกประเภทของสหกรณ์ 
              4.6  บอกข้อดีและข้อเสียของสหกรณ์ 
              4.7  อธิบายความหมายของรัฐวิสาหกิจได้และยกตัวอย่างของรัฐวิสาหกิจ 
              4.8  บอกเหตุผลของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
        
                      ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  26  มิถุนายน  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน 
     1.  ความหมายของเงินทุน 
     2.  ประเภทของเงินทุน 
     3.  ข้อควรพิจารณาในการจัดหาเงินทุน   

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. 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  อธิบายความหมายของเงินทุน 
             4.2  บอกประเภทของเงินทุน 
             4.3  บอกสิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาในการจัดหาเงินทุน 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงาน 
                  ที่มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                   (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                               อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  3  กรกฎาคม  ถึงวันที่  7  กรกฎาคม  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน (ต่อ) 
     1.  ความหมายของเงินทุน 
     2.  ประเภทของเงินทุน 
     3.  ข้อควรพิจารณาในการจัดหาเงินทุน   

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. 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  อธิบายความหมายของเงินทุน 
             4.2  บอกประเภทของเงินทุน 
             4.3  บอกสิ่งส าคัญที่ควรพิจารณาในการจัดหาเงินทุน 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
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            4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
            4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงาน 
                  ที่มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                   (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  10  กรกฎาคม  ถึงวันที่  14  กรกฎาคม  2560   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
     1.  ความเป็นมาของการเพ่ิมผลผลิต 
     2.  ความหมายของการเพ่ิมผลผลิต 
     3.  สาเหตุของการเพ่ิมผลผลิต 
     4.  ประโยชน์ของการเพ่ิมผลผลิต 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
           4.1  อธิบายความเป็นมาของการเพ่ิมผลผลิต 
              4.2  บอกความหมายของการเพ่ิมผลผลิต  
              4.3  บอกสาเหตุของการเพ่ิมผลผลิต 
                4.4  บอกประโยชน ์ของการเพ่ิมผลผลิต 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่ 
            มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                    (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน  

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม ถึงวันที่  21  กรกฎาคม  2560   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเพิ่มผลผลิตในองค์กร  (ต่อ) 
     1.  วงจรของการเพ่ิมผลผลิต 
     2.  ต้นทุนและความสูญเสีย 
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     3.  หลักการเบื้องต้นในการเพิ่มผลผลิต  

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  อธิบายวงจรของการเพ่ิมผลผลิต 
             4.2  อธิบายเกี่ยวกับต้นทุนและความสูญเสีย 
             4.3  อธิบายหลักการเบื้องต้นในการเพ่ิมผลผลิต 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
             4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี 
                      มอบหมายด้วยตนเอง 

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 
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                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  24  กรกฎาคม  ถึงวันที่  28  กรกฎาคม  2560   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
     1. ความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
     2.  สิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
     3.  หลักการและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม 
     4.  กองทุนเงินทดแทน 
     5.  สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน 
     6.  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
     7.  บอกประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

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  อธ ิบายความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
             4.2  บอกสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
             4.3  อธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกันสังคม 
             4.4  อธิบายความหมายของกองทุนเงินทดแทน 
             4.5  บอกสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน 
             4.6  อธิบายความหมายของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
             4.7  บอกประเภทของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
             4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี  
                   มอบหมายด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 

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........................................................ 
                                    (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  30  กันยายน  ถึงวันที่  4  สิงหาคม  2560   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แผนธุรกิจ 
     1.  ความหมายของแผนธุรกิจ 
     2.  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ 
     3.  ประโยชน์ของแผนธุรกิจ 

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  อธิบายความหมายของแผนธุรกิจ 
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             4.2  บอกถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับแผนธุรกิจ 
             4.3  บอกประโยชน์ของแผนธุรกิจ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่ 
                    มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  7  สิงหาคม  ถึงวันที่  11  สิงหาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แผนธุรกิจ  (ต่อ) 
     1.  โครงเรื่องมาตรฐาน (Outline) ของแผนธุรกิจ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 



22 

 

 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.  สมรรถนะที่ได้ 

           4.1  จัดท าแผนธุรกิจโดยศึกษาจากโครงเรื่องมาตรฐานของแผนธุรกิจ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
                4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี 
                      มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  14  สิงหาคม  ถึงวันที่  18  สิงหาคม 2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร 



23 

 

       1.  การบริหารงานเบื้องต้น 
       2.  การเพ่ิมผลผลิตเบี้องต้น 
       3.  การประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานและเพ่ิมผลผลิตเบี้องต้น 

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.  สมรรถนะที่ได้ 
            4.1  อธิบายวิธีการบริหารงานเบื้องต้น 
              4.2  อธิบายวิธีการเพ่ิมผลผลิตเบี้องต้น 
              4.3  อธิบายการวางแผนการประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานและเพ่ิมผลผลิตเบี้องต้น 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
              4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี 
                    มอบหมายด้วยตนเอง 

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 
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       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  21  สิงหาคม  ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การออมและการลงทุนส่วนบุคคล 
     1.  ความหมายของการออม 
     2.  ข้อควรปฏิบัติในการออม 
     3.  ประโยชน์ของการออม 
     4.  อุปสรรคของการออม 
     5.  ทางเลือกในการออม 

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  บอกความหมายของการออมและข้อควรปฏิบัติในการออม 
              4.2  อธิบายประโยชน์ของการออมและอุปสรรคของการออม 
              4.3  อธิบายทางเลือกในการออมเงิน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
             4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานท่ี 
                   มอบหมายด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

 

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม  ถึงวันที่  1  กันยายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การออมและการลงทุนส่วนบุคคล  (ต่อ) 
     1.  การลงทุน 
     2.  วัตถุประสงค์ของการลงทุน 
     3.  หลักการในการลงทุน 
     4.  ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 
     5.  ประเภทของการลงทุน 

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.  สมรรถนะที่ได้      
     4.1  บอกความหมายของการลงทุนและวัตถุประสงค์ของการลงทุน 
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              4.2  อธิบายหลักการในการลงทุน 
              4.3  อธิบายความหมายของผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน 
              4.4  บอกประเภทของการลงทุน 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่ 
                   มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14 ระหว่างวันที่  4  กันยายน  ถึงวันที่  8  กันยายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอาเชียน 
     1.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
     2.  การด าเนินงานเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
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 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.  สมรรถนะที่ได้      
     4.1  บอกความหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)                   
              4.2  อธิบายหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
              4.3  อธิบายความหมายของการด าเนินงานเพ่ือไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
              4.4  บอกวิธีการท างานของการด าเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่ 
                   มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                    (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15 ระหว่างวันที่  11  กันยายน  ถึงวันที่  15  กันยายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอาเชียน (ต่อ) 
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     1.  โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย 
     2.  สินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน 
     3.  การค้าระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน 
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.  สมรรถนะที่ได้      
     4.1  อธิบายโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย 
              4.2  อธิบายหลักการของสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ส่งออกไปในตลาดอาเซียน 
              4.3  บอกถึงโอกาสการค้าระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน      
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
        4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่ 
                   มอบหมายด้วยตนเอง 
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........................................................ 
                                    (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  18  กันยายน  ถึงวันที่  22  กันยายน  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
       1.  เป้าหมายชีวิต 
       2.  ก าหนดเป้าหมายชีวิตที่ดี 
       3.  การวางแผนเป้าหมายชีวิตโดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ 
        4.  การวางแผนชีวิตในด้านต่าง ๆ 

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.  สมรรถนะที่ได้ 
            4.1  บอกความหมายของเป้าหมายชีวิต 
              4.2  อธิบายวิธีการก าหนดเป้าหมายชีวิตที่ดี 
              4.3  อธิบายการวางแผนเป้าหมายชีวิตโดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ 
               4.4  อธิบายการวางแผนชีวิตในด้านต่าง ๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
              4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่ 
                    มอบหมายด้วยตนเอง 

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

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  25  กันยายน  ถึงวันที่  29  กันยายน  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  นักศึกษาเรียนรีเกรด  2 คน   เข้าเรียน   1  คน   ขาดเรียน  1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ (ต่อ) 
       1.  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
       2.  แนวทางการน าปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจ 
       3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

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 
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   4.  สมรรถนะที่ได้ 
            4.1  อธิบายวิธีการน าหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
              4.2  อธิบายวิธีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
              4.3  สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยไปใช้ร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
    4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
              4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่ 
                    มอบหมายด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                                    (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                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 และการ

วัดผล วิชานี ้
/     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม   /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
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28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้  /    
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

  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) 


