
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู7แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา  การเปHนผู7ประกอบการ  รหัสวิชา  20200903 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2559 

ภาคเรียนที่  1   ปUการศึกษา  2561 

 
อาจารยWผู7สอน   นายธีระ  โลสันตา 

สาขาวิชาการบัญช ี

 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

ชั้น  ปวส.1/3 สาย ม.6     จำนวนเต็ม 33 คน 

เวลาเรียน  วันศุกรW   เวลา 08.00 – 11.00  น.  ห7องเรียน 2403 

ชั้น  ปวส.1/3 สาย ม.6     จำนวนเต็ม 35 คน   

เวลาเรียน  วันศุกรW   เวลา 13.00 – 16.00  น.  ห7องเรียน 2403 

  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  1 ระหว̀างวันท่ี  4  มิถุนายน ถึงวันท่ี  8  มิถุนายน 2561  

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การวางแผนเปbาหมายชีวิตด7วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

  1. การวางแผนดIวยวงจรการควบคุมคุณภาพ 

  2. การนำ PDCA ไปใชI 

  3. การวางแผนเปTาหมายชีวิต 

  4. การวางแผนเปTาหมายชีวิตดIวยวงจรควบคุมคุณภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

  4.1  แสดงความรูIเก่ียวกับการวางแผนดIวยวงจรการควบคุมคุณภาพไดI 

4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับการนำ  PDCA ไปใชIไดI 

4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับการวางแผนเปTาหมายชีวิตไดI 

4.4 แสดงความรูIเก่ียวกับหลักการวางแผนเปTาหมายชีวิตดIวยวงจรควบคุมคุณภาพไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

      4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

      4.2 นักศึกษาสามารถเขIาใจ เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

            ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา    

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

 

 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  2 ระหว̀างวันท่ี  11  มิถุนายน  ถึงวันท่ี 15  มิถุนายน 2561  

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การออม 

  1. ความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชนwของการออม 

2. เปTาหมายในการออม 

3. ปxจจัยสำคัญในการออม 

4. การวางแผนการออม 

5. การออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทย 

6. รูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของประเทศไทย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

  4.1 แสดงความรูIเก่ียวกับความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชนwของการออมไดI 

4.2 แสดงความรูIเก่ียวกับเปTาหมายในการออมไดI 

4.3 แสดงความรูIเก่ียวกับปxจจัยสำคัญในการออมไดI 

4.4 แสดงความรูIเก่ียวกับการวางแผนการออมไดI 

4.5 แสดงความรูIเก่ียวกับออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทยไดI 

4.6 แสดงความรูIเก่ียวกับรูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของประเทศไทยไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขIาใจ เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง  
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา    

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

 

 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  3 ระหว̀างวันท่ี  18  มิถุนายน ถึงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การลงทุน 

  1. ความหมายและลักษณะการลงทุน 

2. การลงทุนทางการเงิน 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน   

4. หลักการลงทุน 

5. การลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชยw 

6. การลงทุนในตราสารหน้ี 

7. การลงทุนในตราสารทุน 

8. การลงทุนโดยทำประกันชีวิต 

9. การลงทุนในกองทุน 

10. การลงทุนประกอบธุรกิจ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

  4.1 แสดงความรูIเก่ียวกับความหมายและลักษณะการลงทุนไดI 

4.2 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนทางการเงินไดI 

4.3 แสดงความรูIเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนไดI 

4.4 แสดงความรูIเก่ียวกับหลักการลงทุนไดI 

4.5 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชยwไดI 

4.6 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนในตราสารหน้ีไดI 

4.7 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนในตราสารทุนไดI 
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4.8 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนโดยทำประกันชีวิตไดI 

4.9 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนไดI 

4.10 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนประกอบธุรกิจไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขIาใจ เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง  

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา    

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาหWท่ี  4 ระหว̀างวันท่ี  25  มิถุนายน ถึงวันท่ี  29  มิถุนายน 2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การลงทุน (ต̀อ) 

  1. ความหมายและลักษณะการลงทุน 

2. การลงทุนทางการเงิน 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน   

4. หลักการลงทุน 

5. การลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชยw 

6. การลงทุนในตราสารหน้ี 

7. การลงทุนในตราสารทุน 

8. การลงทุนโดยทำประกันชีวิต 

9. การลงทุนในกองทุน 

10. การลงทุนประกอบธุรกิจ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

  4.1 แสดงความรูIเก่ียวกับความหมายและลักษณะการลงทุนไดI 

4.2 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนทางการเงินไดI 

4.3 แสดงความรูIเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนไดI 

4.4 แสดงความรูIเก่ียวกับหลักการลงทุนไดI 

4.5 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชยwไดI 

4.6 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนในตราสารหน้ีไดI 

4.7 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนในตราสารทุนไดI 
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4.8 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนโดยทำประกันชีวิตไดI 

4.9 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนไดI 

4.10 แสดงความรูIเก่ียวกับการลงทุนประกอบธุรกิจไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขIาใจ เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา    

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  5 ระหว̀างวันท่ี  2  กรกฎาคม ถึงวันท่ี  6  กรกฎาคม 2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การเปHนผู7ประกอบการ 

   1. ความหมายของผูIประกอบการ 

   2. คุณลักษณะพ้ืนฐานของผูIประกอบการ 

   3. แนวทางในการเปjนผูIประกอบการ 

   4. การวิเคราะหwการเปjนผูIประกอบการ 

   5. แนวทางการหารายไดIจากการเปjนผูIประกอบการ 

   6. หนIาท่ีของผูIประกอบการในการดำเนินธุรกิจ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

 4.1  อธิบายความหมายของผูIประกอบการไดI 

 4.2  อธิบายความรูIเก่ียวกับคุณลักษณะพ้ืนฐานของผูIประกอบไดI 

 4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับแนวทางในการเปjนผูIประกอบการไดI 

 4.4  แสดงความรูIเก่ียวกับการวิเคราะหwการเปjนผูIประกอบการไดI 

 4.5  แสดงความรูIเก่ียวกับแนวทางการหารายไดIจากการเปjนผูIประกอบการไดI 

 4.6  แสดงความรูIเก่ียวกับหนIาท่ีของผูIประกอบการในการดำเนินธุรกิจไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขIาใจ เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา    

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  6 ระหว̀างวันท่ี  9  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561  

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน 

   1. การวางแผนทางการเงิน 

   2. หลักการวางแผนทางการเงิน 

   3. การจัดการทางการเงิน 

   4. การจัดการเงินสดและสินทรัพยwสภาพคลYอง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

 4.1  แสดงความรูIเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินไดI 

 4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับหลักการวางแผนทางการเงินไดI 

 4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับการจัดการทางการเงินไดI 

 4.4 แสดงความรูIเก่ียวกับการจัดการเงินสดและสินทรัพยwสภาพคลYองไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขIาใจ เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา    

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  7  ระหว̀างวันท่ี   16  กรกฎาคม   ถึงวันท่ี  20  กรกฎาคม  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  กฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับการเปHนผู7ประกอบการ 

 1.  การจดทะเบียนพาณิชยwของผูIประกอบการ 

 2.  กฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 

 3.  การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

 4.  เคร่ืองหมายการคIา 

 5.  กฎหมายแรงงาน 

 6.  กฎหมายประกันสังคม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

  4.1  แสดงความรูIเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยwของผูIประกอบการไดI 

4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรไดI 

4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรไดI 

4.4  แสดงความรูIเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคIาไดI 

4.5  แสดงความรูIเก่ียวกับกฎหมายแรงงานไดI 

4.6  แสดงความรูIเก่ียวกับกฎหมายประกันสังคมไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  8  ระหว̀างวันท่ี   23  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  27  กรกฎาคม  2560 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  กฎหมายท่ีเก่ียวข7องกับการเปHนผู7ประกอบการ (ต̀อ) 

 1.  การจดทะเบียนพาณิชยwของผูIประกอบการ 

 2.  กฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 

 3.  การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

 4.  เคร่ืองหมายการคIา 

 5.  กฎหมายแรงงาน 

 6.  กฎหมายประกันสังคม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

  4.1  แสดงความรูIเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชยwของผูIประกอบการไดI 

4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรไดI 

4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรไดI 

4.4  แสดงความรูIเก่ียวกับเคร่ืองหมายการคIาไดI 

4.5  แสดงความรูIเก่ียวกับกฎหมายแรงงานไดI 

4.6  แสดงความรูIเก่ียวกับกฎหมายประกันสังคมไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                      (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  9  ระหว̀างวันท่ี  30 กรกฎาคม  ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   รูปแบบแผนธุรกิจ 

 1. ความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจ 

 2. องคwประกอบของแผนธุรกิจ 

 3. ปกหนIา สารบัญ และคำนำ 

 4. บทสรุปผูIบริหาร 

 5. ประวัติกิจการหรือภาพรวมของกิจการ 

 6. การวิเคราะหwสถานการณw 

 7. แผนการตลาด 

 8.  แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน 

 9. แผนการผลิต 

 10. แผนการเงิน 

 11. แผนฉุกเฉิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  อธิบายความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจไดI 

   4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับองคwประกอบของแผนธุรกิจไดI  

   4.3  จัดทำปกหนIา  สารบัญ  และคำนำไดI 

   4.4  จัดทำบทสรุปผูIบริหารไดI 

   4.5  จัดทำประวัติกิจการหรือภาพรวมของกิจการไดI 

   4.6  วิเคราะหwสถานการณwไดI 
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   4.7  จัดทำแผนการผลิตไดI 

   4.8  จัดทำแผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงานไดI 

   4.9  จัดทำแผนการผลิตไดI 

   4.10  จัดทำแผนการเงินไดI 

   4.11  จัดทำแผนฉุกเฉินไดI 

   4.12  แสดงความรูIเก่ียวกับภาคผนวกไดI 

 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  10  ระหว̀างวันท่ี  6  สิงหาคม   ถึงวันท่ี  10  สิงหาคม  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   รูปแบบแผนธุรกิจ (ต̀อ) 

 1. ความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจ 

 2. องคwประกอบของแผนธุรกิจ 

 3. ปกหนIา สารบัญ และคำนำ 

 4. บทสรุปผูIบริหาร 

 5. ประวัติกิจการหรือภาพรวมของกิจการ 

 6. การวิเคราะหwสถานการณw 

 7. แผนการตลาด 

 8.  แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน 

 9. แผนการผลิต 

 10. แผนการเงิน 

 11. แผนฉุกเฉิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  อธิบายความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจไดI 

   4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับองคwประกอบของแผนธุรกิจไดI  

   4.3  จัดทำปกหนIา  สารบัญ  และคำนำไดI 

   4.4  จัดทำบทสรุปผูIบริหารไดI 

   4.5  จัดทำประวัติกิจการหรือภาพรวมของกิจการไดI 

   4.6  วิเคราะหwสถานการณwไดI 
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   4.7  จัดทำแผนการผลิตไดI 

   4.8  จัดทำแผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงานไดI 

   4.9  จัดทำแผนการผลิตไดI 

   4.10  จัดทำแผนการเงินไดI 

   4.11  จัดทำแผนฉุกเฉินไดI 

   4.12  แสดงความรูIเก่ียวกับภาคผนวกไดI 

 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  11  ระหว̀างวันท่ี   13  สิงหาคม   ถึงวันท่ี  17  สิงหาคม  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 

1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   หลักเบ้ืองต7นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคWกร 
 1. การบริหารงานคุณภาพเบ้ืองตIน 
 2. การเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตIน 
 3. การประยุกตwใชIหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  แสดงความรูIเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพเบ้ืองตIนไดI 

   4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับการเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตIนไดI 

   4.3  ประยุกตwใชIหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงานไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  12  ระหว̀างวันท่ี   20  สิงหาคม   ถึงวันท่ี  24  สิงหาคม  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 
1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การประยุกตWใช7ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในการเปHนผู7ประกอบการ 
 1. การประยุกตwใชIปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 
 2. แนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชIในการดำเนินชีวิต 
 3. การบัญชีครัวเรือน 
 4. ภูมิปxญญาทIองถ่ินไทย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  ประยุกตwใชIปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจไดI 

   4.2  เสนอแนะแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชIในการดำเนินชีวิตไดI 

   4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับการทำบัญชีครัวเรือนไดI 

   4.4  แสดงความรูIเก่ียวกับภูมิปxญญาทIองถ่ินไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  13  ระหว̀างวันท่ี   27  สิงหาคม   ถึงวันท่ี  31  สิงหาคม  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 
1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การเตรียมความพร7อมของผู7ประกอบการในอาเซียน 
 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดI 
 2. การดำเนินงานเพ่ือไปสูYการเปjนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. โอกาส  และผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตYอภาคธุรกิจของประเทศ 
 4. สินคIาอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีสYงออกไปในตลาดอาเซียน 
 5. การคIาระหวYางประเทศกับอาเซียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  แสดงความรูIเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดI 

   4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับการดำเนินงานเพ่ือไปสูYการเปjนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดI 

   4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตYอภาคธุรกิจของ 

   ประเทศไทยไดI 

   4.4  แสดงความรูIเก่ียวกับสินคIาอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีสYงออกไปในตลาดอาเซียนไดI 

   4.5  แสดงความรูIเก่ียวกับการคIาระหวYางประเทศไทยกับอาเซียนไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  14  ระหว̀างวันท่ี   3  กันยายน   ถึงวันท่ี  7  กันยายน  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 
1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การเตรียมความพร7อมของผู7ประกอบการในอาเซียน (ต̀อ) 
 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดI 
 2. การดำเนินงานเพ่ือไปสูYการเปjนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3. โอกาส  และผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตYอภาคธุรกิจของประเทศ 
 4. สินคIาอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีสYงออกไปในตลาดอาเซียน 
 5. การคIาระหวYางประเทศกับอาเซียน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  แสดงความรูIเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดI 

   4.2  แสดงความรูIเก่ียวกับการดำเนินงานเพ่ือไปสูYการเปjนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดI 

   4.3  แสดงความรูIเก่ียวกับโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตYอภาคธุรกิจของ 

   ประเทศไทยไดI 

   4.4  แสดงความรูIเก่ียวกับสินคIาอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีสYงออกไปในตลาดอาเซียนไดI 

   4.5  แสดงความรูIเก่ียวกับการคIาระหวYางประเทศไทยกับอาเซียนไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  15  ระหว̀างวันท่ี   10  กันยายน   ถึงวันท่ี  14  กันยายน 2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 
1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การจัดต้ังธุรกิจรูปแบบต̀างๆ 
 1. ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ 
 2. วัตถุประสงคwของการประกอบธุรกิจ 
 3. หนIาท่ีในการประกอบธุรกิจ 
 4. โครงสรIางระบบธุรกิจ 
 5. รูปแบบของธุรกิจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจไดI 

   4.2  บอกวัตถุประสงคwของการประกอบธุรกิจไดI 

   4.3  บอกหนIาท่ีในการประกอบธุรกิจไดI 

   4.4  อธิบายโครงสรIางระบบธุรกิจไดI 

   4.5  วิเคราะหwประเภทของการประกอบธุรกิจไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  16  ระหว̀างวันท่ี   17  กันยายน   ถึงวันท่ี  22  กันยายน  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 
1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การจัดต้ังธุรกิจรูปแบบต̀างๆ (ต̀อ) 
 1. ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ 
 2. วัตถุประสงคwของการประกอบธุรกิจ 
 3. หนIาท่ีในการประกอบธุรกิจ 
 4. โครงสรIางระบบธุรกิจ 
 5. รูปแบบของธุรกิจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  อธิบายความหมายและความสำคัญของธุรกิจไดI 

   4.2  บอกวัตถุประสงคwของการประกอบธุรกิจไดI 

   4.3  บอกหนIาท่ีในการประกอบธุรกิจไดI 

   4.4  อธิบายโครงสรIางระบบธุรกิจไดI 

   4.5  วิเคราะหwประเภทของการประกอบธุรกิจไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาหWท่ี  17  ระหว̀างวันท่ี   24  กันยายน   ถึงวันท่ี  28  กันยายน  2561 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/3 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 33 คน    

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีระดับช้ัน  ปวส. 1/4 สาย ม.6    จำนวนเต็ม 35 คน      

 
1.  หัวข7อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 1. ความหมายของจรรยาบรรณ 
 2. จรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอตนเอง 
 3. จรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอพนักงาน 
 4. จรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอลูกคIา 
 5. จรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอสังคมและส่ิงแวดลIอม 
 6. จรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอคูYแขYงขัน 
 7. คุณสมบัติของนักธุรกิจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหIทำแบบประเมินผลตนเองกYอนเรียน 

 2. การนำเขIาสูYบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูIสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถYายทอดเน้ือหา

     สาระใชIวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชIเทคนิคในการ

    ถYายทอดเน้ือหาสาระใหIนYาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยYาง 

 3. ใหIฝhกทำแบบฝhกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผู7เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล7องกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขIอมูลอยYางเปjนระบบ   

 2.  สอดคล7องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปjนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝkรูI  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีได7 

   4.1  อธิบายความหมายของจรรยาบรรณไดI 

   4.2  อธิบายจรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอตนเองไดI 

   4.3  อธิบายจรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอพนักงานไดI 

   4.4  อธิบายจรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอลูกคIาไดI 

   4.5  อธิบายจรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอสังคมและส่ิงแวดลIอมไดI 

   4.6  อธิบายจรรยาบรรณของนักธุรกิจท่ีมีตYอคูYแขYงขันไดI 

   4.7  บอกคุณสมบัติของนักธุรกิจไดI 

4.  ผลการใช7แผนการจัดการเรียนรู7  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูIไดIตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

     4.2  นักศึกษาสามรถเขIาใจ  เรียนรูIตามเอกสารประกอบการสอน และฝhกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 

           ดIวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

5.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปfญหา 

     ไดIติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหIคำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 

                                       (นายธีระ  โลสันตา) 

                                             อาจารยwผูIสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู7สอน 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คำช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงคwเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผูIสอน เพ่ือใชIเปjนขIอมูลในการพัฒนา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหIเกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงข้ึน โดยขอใหIทYานประเมินตนเองโดยทำเคร่ืองหมาย 

ü ลงในชYองท่ีตรงกับส่ิงท่ีทYานปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังน้ี 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นIอย      1  =  นIอยท่ีสุดหรือไมYเลย 
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ส`วนที่ 1  ประเมินตนเอง      

1. ผูIสอนไดIชี้แจงวัตถุประสงคw จุดมุYงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     

2. ผูIสอนมีแผนการสอนครบถIวน /     

3. เตรียมการสอนลYวงหนIาทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     

4. คIนควIาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหIถูกตIองทันสมัย /     

5. เขIาสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชIเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหIผูIเรียนคIนควIาเพิ่มเติม /     

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวYางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

ส`วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุYงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูIเรียน      

12. เนื้อหาวิชาใหIความรูIแกYผูIเรียน /     

13. เปjนวิชาที่ทำความเขIาใจไดI /     

14. วิชานี้กระตุIนใหIเกิดความคิดริเริ่ม  /    

15. ผูIสอนอธิบายหรือบรรยายไดIแจYมแจIง /     

16. กระตุIนใหIผูIเรียนคIนควIาเพิ่มเติม /     

17. เป�ดโอกาสใหIผูIเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูIสอนตอบปxญหาหรือชี้แจงไดIกระจYาง /     

19. ผูIสอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนำไปใชI /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณwประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณwที่ใชIเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กำหนดใหIผูIเรียนทำหรือคIนควIาเพิ่มเติม  /    

23. ผูIเรียนมีโอกาสฝhกตนเองใหIมีวินัยและรับผิดชอบการทำงาน /     

24. ผูIสอนตรวจและแจIงผลงานของผูIเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูIระหวYางสอน /     
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26. ผูIสอนเอาใจใสYตYอการสอนและเตรียมการสอน /     

27. ผูIสอนสนใจและชYวยเหลือผูIเรียน /     

28. บรรยากาศในหIองเรียนเปjนกันเอง /     

29. ผูIสอนเป�ดโอกาสใหIซักถามหรือขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหIมีกิจกรรมหรือการฝhกเสริมการเรียนรูI /     

      

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 

31.  มุYงเนIนสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สYงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สYงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปjนไทย  (Decency)  /    

35.  สYงเสริมภูมิคุIมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 166 

ค`าเฉลี่ยที่ได7 (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยูYในระดับ    

 ¨ ดีมาก   (4.50 – 5.00) 

¨ ดี                         (3.50 – 4.49) 

¨ ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 

¨ ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 

¨ ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


