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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 4  มิถุนายน  ถึงวันที่  7  มิถุนายน  2562  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   28 คน   ขาดเรียน    3 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เขา้เรียน    3 คน   ขาดเรียน    3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บุคคล 
   1.1. บุคคลธรรมดา 

1.1.1. สภาพบุคคล  สิทธิของทารก  และวันเกิด 
1.1.2. การสิ้นสุดสภาพบุคคล 
1.1.3. สิ่งที่ประกอบเป็นสภาพบุคคล 

  1.2. นิติบุคคล 
   1.2.1. ประเภทของนิติบุคคล 
   1.2.2. สิทธิหน้าที่ของนิติบุคคล 
   1.2.3. ภูมิล าเนาของนิติบุคคล 
   1.2.4.   การบริหารจัดการนิติบุคคล   
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  เข้าใจและอธิบายความหมายของบุคคลในทางกฎหมายได้ 

4.2  อธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลได้ 
4.3  อธิบายสภาพบุคคล  สิ่งที่ประกอบสภาพบุคคลและการสิ้นสุดสภาพบุคคลได้ 
4.4  อธิบายการเกิดขึ้นของนิติบุคคลและประเภทของนิติบุคคลได้ 
4.5  อธิบายสิทธิหน้าที่และภูมิล าเนาของนิติบุคคลได้ 
4.6  เข้าใจและอธิบายวิธีการบริหารจัดการนิติบุคคลได้ 
4.7  น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 
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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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที ่ 2 ระหว่างวันที่  10  มิถุนายน  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   28 คน   ขาดเรียน    3 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน    1 คน   ขาดเรียน    1 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   นิติกรรม 
  1.  ลักษณะทั่วไปของนิติกรรม 
  2.  ความสามารถของบุคคลในการท านิติกรรม 
 3.  แบบแห่งนิติกรรม 
 4.  วัตถุประสงค์ของนิติกรรม 
 5.  การแสดงเจตนาของผู้ท านิติกรรม 
 6.  ผลของความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม 
 7.  อายุความ  
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 
  4.1 อธิบายลักษณะทั่วไปของนิติกรรมได้ 

4.2 อธิบายเรื่องความสามารถของบุคคลในการท านิติกรรมได้ 
 4.3 อธิบายเรื่องแบบแห่งนิติกรรมได้ 

 4.4   อธิบายถึงการแสดงเจตนาของผู้ท านิติกรรมได้ 
  4.5 อธิบายความหมายของโมฆกรรมและโมฆียกรรมได้ 

 4.6 อธิบายความหมายของค าว่า อายุความได้ 
  4.7 น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจนัทร์) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที ่ 17  มิถุนายน  ถึงวันที่  21  มิถุนายน  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน    2 คน 
 จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน    6 คน   ขาดเรียน    - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สัญญา 
 1.  สาระส าคัญของสัญญา 
 2.  ความสมบูรณ์แห่งสัญญา 
 3.  การก่อให้เกิดสัญญา         
 4.  ประเภทของสัญญา 
 5.  การเลิกสัญญา 
 6.  ประโยชน์ของสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและการเขียนสัญญา 
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 อธิบายสาระส าคัญของสัญญาได้ 

 4.2 อธิบายการเกิดขึ้นของสัญญาได้ 
  4.3 อธิบายเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสัญญาได้ 

  4.4 สามารถเขียนสัญญาง่าย ๆ ได ้
  4.5 น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 

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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจนัทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที ่ 24  มิถุนายน  ถึงวันที่  28  มิถุนายน  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   27 คน   ขาดเรียน    4 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน  6  คน   ขาดเรียน    - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หนี้ 
 1.  ความหมายและองค์ประกอบค าว่าหนี้ 
  1.1 ความหมายของค าว่าหนี้ 
  1.2 องค์ประกอบค าว่าหนี้ 
 2.  บ่อเกิดแห่งหนี้ 
 3.  วัตถุแห่งหนี้ 
 4.  การเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ 
 5.  ความระงับแห่งหนี้ 
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.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1 เข้าใจและสามารถอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ได้ 

  4.2 อธิบายความหมายค าว่าหนี้และวัตถุแห่งหนี้ได้ 
  4.3 อธิบายเหตุแห่งการเกิดหนี้หรือบ่อเกิดแห่งหนี้ได้ 
  4.4 อธิบายวิวิธีการเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ 

            4.5 อธิบายว่าเมื่อหนี้เกิดข้ึนแล้วมีทางระงับได้ด้วยวิธีใดบ้าง 
  4.6 น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 

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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที ่ 1  กรกฎาคม  ถึงวันที่  5  กรกฎาคม  2562  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   31 คน   ขาดเรียน    - คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6  คน   เข้าเรียน   6 คน   ขาดเรียน    - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ซื้อขาย 
 1.  ความหมายและองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาซื้อขาย 

 2.  ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้ 
 3.  หลักเกณฑ์การซื้อขาย 
 4.  ค าม่ันจะซื้อหรือจะขาย 
 5.  การโอนกรรมสิทธิ์ 
 6.  หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย 
 7.  หน้าที่และความรับผิดของผู้ซื้อ 
 8.  การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง 
 9.  อายุความ  
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 
  4.1 อธิบายความหมายและองค์ประกอบที่ส าคัญของสัญญาซื้อขายได้ 

 4.2 ระบุประเภททรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้และไม่ได้ 
4.3 อธิบายถึงหลักเกณฑ์การซื้อขายทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ได้ 

  4.4 อธิบายลักษณะขอค าม่ันจะซื้อหรือจะขายและผลของค าม่ันได้ 
  4.5 อธิบายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและข้อยกเว้นได้ 
  4.6 อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
  4.7 อธิบายความหมายของสัญญาขายฝากได้ 
  4.8 อธิบายเกี่ยวกับอายุความการซื้อขายได้ 
  4.9 น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 
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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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที ่ 8  กรกฎาคม  ถึงวันที่  12  กรกฎาคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน    3 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด     6 คน   เข้าเรียน   6  คน   ขาดเรียน    - คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แลกเปลี่ยน-ให้ 
  1.1 แลกเปลี่ยน 
 1.1.1   ความหมายของค าแลกเปลี่ยน 
 1.1.2   ลักษณะส าคัญของแลกเปลี่ยน 
 1.1.3   บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1.1.4   การเพ่ิมเงินในการแลกเปลี่ยน 
 1.2  ให้ 
 1.2.1   ลักษณะส าคัญของการให้ 
 1.2.2   จะให้หรือค ามั่นว่าจะให้ 
 1.2.3   การให้อันมีค่าภาระติดพัน 
 1.2.4   การถอนคืนการให้ 
 1.2.5   การให้อันเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย 
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 อธิบายความหมายและลักษณะของการแลกเปลี่ยนและให้ได้ 

  4.2 อธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนและการชดเชย โดยการเพ่ิมเงินได้ 
  4.3 อธิบายความหมายของค าว่าจะให้ ค ามั่นว่าจะให้ การให้อันมีภาระติดพันได้ 
  4.4 อธิบายการถอนคืนการให้ และการถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้ 
  4.5 อธิบายการให้จะเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตายได้ 
  4.6 น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 
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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........................................................ 
                                 (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที ่ 15  กรกฎาคม  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   31 คน   ขาดเรียน   - คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน   4 คน   ขาดเรียน    2 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ 
 1.1 เช่าทรัพย์ 
      1.1.1 ลักษณะส าคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ 
      1.1.2 หลักเกณฑ์การท าสัญญาเช่าทรัพย์ 
      1.1.3 ล าดับสิทธิของผู้เช่าที่อยู่อาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย 
      1.1.4 ก าหนดระยะเวลาเช่าทรัพย์ 
      1.1.5 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า 
      1.1.6 การเช่าช่วง 
      1.1.7 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า 
      1.1.8 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า  
      1.1.9 ความระงับแห่งสัญญาเช่า 
 1.2 เช่าซื้อ 
      1.2.1 ความหมายของสัญญาเช่าซื้อ 
      1.2.2 สิทธิหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า 
      1.2.3 ผลการผิดนัดสัญญาเช่าซื้อ 
2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
 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.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1 อธิบายลักษณะส าคัญ และหลักเกณฑ์การท าสัญญาเช่าทรัพย์ได้ 

  4.2 อธิบายสิทธิของผู้เช่าที่อาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายได้ 
  4.3 อธิบายระยะเวลาการเช่างอสังหาริมทรัพย์ การเช่าสวน   เช่านาได้ 
  4.4 อธิบายเกี่ยวกับผลของสัญญาเช่าเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ 
  4.5 อธิบายหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าและผู้เช่าได้ 
 



15 

 

    4.6 อธิบายลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ สิทธิหน้าที่ของผู้ให้เช่า ผู้เช่าและผลการผิดนัดสัญญาเช่าซื้อได้ 
  4.7 น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 

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........................................................ 
                                 (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที ่ 22  กรกฎาคม  ถึงวันที่  26  กรกฎาคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   31 คน   ขาดเรียน   - คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน    3 คน   ขาดเรียน    3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   จ้างท าของ 

 1.  ลักษณะส าคัญของการจ้างท าของ 
 2.  แบบของสัญญาจ้างท าของ 
 3.  สิทธิและหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
 4.  การส่งมอบและความรับผิดหลังส่งมอบงาน 
 5.  อายุความ 
 6.  ความระงับแห่งสัญญาจ้างท าของ 
 7.  ความเหมือนและแตกต่างลักษณะจ้างท าของกับจ้างแรงงาน 
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 
  4.1 อธิบายลักษณะส าคัญของสัญญาจ้างท าของได้ 
  4.2 อธิบายสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการจ้างท าของได้ 

  4.3 อธิบายความเหมือนและแตกต่างกันระหว่างจ้างท าของกับจ้างแรงงานได้ 
  4.4 น าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวันและงานอาชีพธุรกิจได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
       4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่ 
                  มอบหมายด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                                 (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที ่ 29  กรกฎาคม  ถึงวันที่  2  สิงหาคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน    3 คน   ขาดเรียน    3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   รับขน 
  1.  บทน า 
  2.  รับขนของ 
     2.1 ลักษณะการรับขนของ 
     2.2 หน้าที่ของผู้ขนส่ง 
      2.3 ความรับผิดของผู้ขนส่งสิ้นสุดลง 
  3.  รับขนคนโดยสาร 
     3.1 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่ง 
     3.2 หน้าที่ของคนโดยสาร 
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 อธิบายลักษณะของสัญญารับขนของได้ 
  4.2 อธิบายเกี่ยวกับคู่สัญญาการรับขนของ และหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาได้ 
  4.3 อธิบายเกี่ยวกับคู่สัญญาการรับขนคนโดยสาร และหน้าที่ความรับผิดชอบได้ 
  4.4   แก้ปัญหาเบื้องต้นในทางกฎหมาย รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้งานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  5  สิงหาคม  ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 

         จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด   6  คน   เข้าเรียน   3 คน   ขาดเรียน    3 คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ยืม 
  1.  ลักษณะทั่วไปของสัญญายืม 
  2.  ยืมใช้คงรูป 
  3.  ยืมใช้สิ้นเปลือง 
  4.  กู้ยืมเงิน 
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 
  4.1 อธิบายได้ว่ายืมมีลักษณะส าคัญอย่างไร 

  4.2 เปรียบเทียบลักษณะยืมใช้คงรูป และยืมใช้สิ้นเปลือง 
  4.3 อธิบายหลักการกู้ยืมเงินกันเกินกว่าสองพันบาทขึ้นไป 
  4.4 อธิบายสาระส าคัญที่จะท าให้สัญญากู้ยืมเงินสมบูรณ์และบังคับตามกฎหมายได้ 

       4.5   สามารถน าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพธุรกิจได้ 
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........................................................ 
                                  (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  12  สิงหาคม  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน   3 คน   ขาดเรียน    3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ค้ าประกัน 
 1.  ลักษณะส าคัญของสัญญาค้ าประกัน 
 2.  ค้ าประกันมิได้แต่เฉพาะหนี้อันสมบูรณ์ 
 3.  ผู้รับเรือนและผู้ค้ าประกันหลายคน 
 4.  ความรับผิดและสิทธิของผู้ค้ าประกัน 
 5.  ความระงับของสัญญาค้ าประกัน 
 6.  ข้อปฏิบัติในการท าสัญญาค้ าประกัน 
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 อธิบายลักษณะส าคัญของสัญญาค้ าประกันได้ 

  4.2 อธิบายความหมายของค าว่าผู้รับเรือนและผู้ค้ าประกันหลายคนได้ 
  4.3 อธิบายเกี่ยวกับความรับผิดและสิทธิของผู้ค้ าประกันได้ 
  4.4 อธิบายเกี่ยวกับการระงับสัญญาค้ าประกันได้ 
  4.5 ให้ค าแนะน าและข้อพึงระวังในการท าสัญญาค้ าประกันได้ 
  4.6 สามารถน าความรู้ที่ศึกษาไปแก้ปัญหาการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพธุรกิจได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจนัทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  19  สิงหาคม  ถึงวันที่  23  สิงหาคม  2562   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน   3 คน   ขาดเรียน    3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   จ านอง 
 1.  ลักษณะส าคัญของจ านอง 
 2.  หลักเกณฑ์การจ านอง 
 3.  สิทธิจ านองครอบเพียงใด 
 4.  สิทธิ และหน้าที่ของผู้จ านองและผู้รับจ านอง 
    4.1 สิทธิของผู้จ านอง 
    4.2 สิทธิของผู้รับจ านอง 
 5.  การบังคับจ านอง 
 6.  ความระงับแห่งสัญญาจ านอง 
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 
    4.1 อธิบายลักษณะส าคัญของจ านองได้ 

  4.2 อธิบายหลักเกณฑ์การจ านองได้ 
  4.3 อธิบายสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาได้ 
  4.4 อธิบายวิธีการบังคับจ านองได้ 
  4.5 อธิบายความระงับแห่งสัญญาจ านองได้ 
  4.6 แก้ปัญหาเบื้องต้นในทางกฎหมาย รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้งานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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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........................................................ 
                                 (นางสาวสิสา  นนจนัทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  26  สิงหาคม  ถึงวันที่  30 สิงหาคม  2562   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน   3 คน   ขาดเรียน    3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   จ าน า 
 1.  ความหมายและลักษณะส าคัญของจ าน า 
 2.  ทรัพย์ที่จ าน าครอบเพียงใด 
 3.  การจ าน าสิทธิที่มีตราสาร 
 4.  สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ าน าและผู้จ าน า 
 5.  การบังคับจ าน า 
 6.  ความระงับสิ้นไปของสัญญาจ าน า 
 7.  อายุความเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย 
 8.  กฎหมายลักษณะจ าน าตามพระราชบัญญัติโรงรับจ าน า 
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 อธิบายลักษณะของบัญชีต้นทุนงานสั่งท าได้ 
 4.2 บันทึกบัญชีตามวงจรต้นทุนงานสั่งท าได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1 อธิบายความหมายและลักษณะส าคัญของจ าน าได้ 
 4.2 อธิบายเกี่ยวกับทรัพย์ที่สามารถจ าน าได้ 
 4.3 อธิบายสิทธิและหน้าที่ของผู้รับจ าน าและผู้จ าน าได้ 
        4.4 อธิบายการบังคับจ าน า และความระงับสิ้นไปของสัญญาจ าน าได้ 
        4.5 อธิบายกฎหมายลักษณะจ าน าเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงรับจ าน าได้ 
         4.6 แก้ปัญหาเบื้องต้นในทางกฎหมาย รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้งานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจนัทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  2  กันยายน  ถึงวันที่  6  กันยายน  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด   6  คน   เข้าเรียน    3 คน   ขาดเรียน   3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ฝากทรัพย์ 

 1.  ลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์ 
 2.  แบบแห่งนิติกรรมสัญญาฝากทรัพย์ 
 3.  ข้อสันนิษฐานการฝากทรัพย์โดยมีบ าเหน็จ 
 4.  หน้าที่ของผู้รับฝาก 
 5.  การคืนทรัพย์สินที่ฝาก 
 6.  วิธีเฉพาะการฝากเงินและฝากของในโรงแรม 
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 
    4.1 อธิบายลักษณะของสัญญาฝากทรัพย์และแบบในการท านิติกรรมสัญญาฝากทรัพย์ได้ 
             4.2 อธิบายการฝากทรัพย์โดยมีบ าเหน็จและข้อสันนิษฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการฝากทรัพย์ 
                   โดยให้มีการตกลงค่าบ าเหน็จไว้ล่วงหน้าได้ 

  4.3 อธิบายหน้าที่และการคืนทรัพย์ที่ฝากของผู้รับฝากได้ 
  4.4 อธิบายถึงวิธีเฉพาะการฝากเงินและฝากของในโรงแรมเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ผู้รับฝากเงิน 
        ของธนาคารและความรับผิดของเจ้าของโรงแรมได้ 
  4.5   แก้ปัญหาเบื้องต้นในทางกฎหมาย รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้งานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจนัทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  9  กันยายน  ถึงวันที่  13  กันยายน  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด   6  คน   เข้าเรียน    3 คน   ขาดเรียน   3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เก็บของในคลังสินค้า 
 1.  ลักษณะของการเก็บของในคลังสินค้า 
 2.  การโอนกรรมสิทธิ์หรือจ าน าสินค้าที่ฝาก 
 3.  การรับสินค้าท่ีฝากคืน 

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 
    4.1 อธิบายลักษณะของการเก็บของในคลังสินค้าตามกฎหมายนี้ได้ 

  4.2 อธิบายความหมายและความส าคัญของใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า สามารถใช้ใน 
        ทางการค้าอย่างไรได้ 
  4.3 อธิบายการรับสินค้าที่ฝากคืนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรได้ 
  4.4 สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการทางธุรกิจได้ 

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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจนัทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  16  กันยายน  ถึงวันที่  20  กันยายน  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน  2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน    3 คน   ขาดเรียน   3 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ตัวแทน-นายหน้า 
 1.1 ตัวแทน  
 1.1.1 ลักษณะส าคัญของสัญญาตัวแทน 
 1.1.2 วิธีการตั้งตัวแทน 
 1.1.3 ประเภทของตัวแทน 
 1.1.4 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการและของตัวการต่อตัวแทน 
 1.1.5 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 1.1.6 ความระงับของสัญญาตัวแทน 
 1.2 นายหน้า 
 1.2.1 ลักษณะส าคัญของสัญญานายหน้า 
 1.2.2 บ าเหน็จนายหน้า 
 1.2.3 ความรับผิดของนายหน้า 
 1.2.4 ความระงับของสัญญานายหน้า 
  1.2.5 ข้อแตกต่างของสัญญานายหน้ากับสัญญาตัวแทน 
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  อธิบายลักษณะส าคัญของสัญญาตัวแทนและสัญญานายหน้าได้ 

  4.2  อธิบายถึงวิธีการแต่งตั้ง  ประเภทของตัวแทนและนายหน้าได้ 
  4.3  อธิบายหน้าที่และความรับผิดระหว่างคู่สัญญาของตัวแทนและนายหน้าได้ 
  4.4  อธิบายความระงับของสัญญาตัวแทนและสัญญานายหน้าได้ 
  4.5  สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการทางธุรกิจได้ 
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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........................................................ 
                                 (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  23  กันยายน  ถึงวันที่  27  กันยายน  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การบัญชี   31 คน   เข้าเรียน   29 คน   ขาดเรียน   2 คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 2   การตลาด    6 คน   เข้าเรียน    3 คน   ขาดเรียน    3 คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ประกันภัยและ 

 1.1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
  1.1.1  ความหมายของค าว่าประกันภัย 
  1.1.2  การเรียกชื่อบุคคลในสัญญาประกันภัย 
  1.1.3  ลักษณะของสัญญาประกันภัย 
  1.1.4  ประเภทของการประกันภัย 
  1.1.5  กรมธรรม์ประกันภัย 
  1.1.6  เบี้ยประกันภัย 
  1.2  ประกันวินาศภัย 
  1.2.1  ความหมายการประกันวินาศภัย 
  1.2.2  สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัย 
  1.2.3  สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันวินาศภัย 
  1.2.4  สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประโยชน์ 
   1.2.5  อายุความ 
  1.3  ประกันชีวิต 
  1.3.1  ลักษณะของการประกันชีวิต 
  1.3.2  รูปแบบการท าสัญญาประกันชีวิต 
  1.3.3  สิทธิและหน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต 
  1.3.4  สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต 
  1.3.5  การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต 
   1.3.6  อายุความ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
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3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

  4.1  สามารถอธิบายความหมายค าว่าประกันภัยและบุคคลในสัญญาประกันภัยได้ 
  4.2  สามารถอธิบายลักษณะของสัญญาประกันภัยและประเภทของการประกันภัยได้ 
  4.3  สามารถอธิบายสาระส าคัญของเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยและเบี้ยประกันภัยได้ 
  4.4  อธิบายความหมายของการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตได้ 
  4.5  อธิบายสิทธิ หน้าที่ของคู่สัญญาประกันวินาศภัยหันชีวิตได้ 
  4.6  อธิบายเรื่องอายุความการฟ้องร้องเก่ียวกับประกันวินาศภัยและการบอกเลิกสัญญา 
         ประกันชีวิตได้  
  4.7  สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการทางธุรกิจได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฎิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           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........................................................ 
                                (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                          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 วิชานี้ /     
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 /     
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26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
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) 3.71 

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) 


