
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  การบัญชีช้ันกลาง  1  รหัสวิชา  20216301 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2559 

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2561 
 

อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช  ภู่ระหงษ์ 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

 ช้ัน  ปวส. 2/1 สายตรง  จํานวนเต็ม   24   คน  ห้องเรียน   2404 
                  เวลาเรียน   วันพฤหัสบดี    เวลา   13.00 – 17.00 น. 
 ช้ัน  ปวส. 2/3  ม. 6     จํานวนเต็ม   35   คน  ห้องเรียน   2404 
                  เวลาเรียน   วันจันทร์    เวลา   08.00 – 12.00 น. 
   ช้ัน  ปวส. 2/4  ม. 6     จํานวนเต็ม   38   คน  ห้องเรียน   2404 
                  เวลาเรียน   วันอังคาร    เวลา   13.00 – 17.00 น. 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



2 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  1  ระหว่างวันท่ี   4  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  8  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....23.... คน   ขาดเรียน......1...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....30.... คน   ขาดเรียน......5...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....38..... คน   ขาดเรียน.....-........ คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีเงินสด  
     1.  ความหมายของเงินสด  เงินฝากธนาคาร   เงินขาดและเงินเกิน  เงินสดย่อย และงบพิสูจน์ยอด   
           เงินฝากธนาคาร 
 2.  รายการรับและจ่ายเงินสด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  บอกความหมายของเงินสด  เงินฝากธนาคาร   เงินขาดและเงินเกิน  เงินสดย่อย และ 
                   งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้ 
  4.2  สามารถทํารายการรับและจ่ายเงินสดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา    
     การเตรียมความพร้อมในการเรียน  การติดตามการแก้ไขผลการเรียน 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  2  ระหว่างวันท่ี   11  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  15  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....23.... คน   ขาดเรียน......1...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....32.... คน   ขาดเรียน......3...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....35..... คน   ขาดเรียน.....3........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีเงินสด 
 1. วิธีการและบันทึกรายการบัญชีเก่ียวกับเงินสดย่อย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
  4.1  วิธีการและบันทึกรายการบัญชีเก่ียวกับเงินสดย่อยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  3  ระหว่างวันท่ี   18  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  22  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....33.... คน   ขาดเรียน......2..... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....32..... คน   ขาดเรียน.....6....... คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีเงินสด 
 1.  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  ทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  4  ระหว่างวันท่ี   25  มิถุนายน  ถึงวันท่ี  29  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....30.... คน   ขาดเรียน......5...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....29..... คน   ขาดเรียน.....9........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีลูกหนี้ 
 1.  ความหมายของลูกหนี้  ประเภทของลูกหนี้ 
 2.  ส่วนลดการค้าและส่วนลดจ่าย 
 3.  บันทึกบัญชีส่วนลดจ่ายวิธีราคาขายขั้นต้นและวิธีขายสุทธิ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  บอกความหมายของลูกหนี้  ประเภทของลูกหนี้ได้ 
 4.2  บอกส่วนลดการค้าและส่วนลดจ่ายได้ 
 4.3  บันทึกบัญชีส่วนลดจ่ายวิธีราคาขายขั้นต้นและวิธีขายสุทธิได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  5  ระหว่างวันท่ี   2  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  6  กรกฎาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....21.... คน   ขาดเรียน......3...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....33.... คน   ขาดเรียน......2...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....37..... คน   ขาดเรียน.....1........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ  การบัญชีลูกหนี้ 
 1.  การวัดมูลค่าลูกหนี้การค้าในงบการเงิน 
 2.  บันทึกบัญชีเก่ียวกับหนี้สงสัยจะสูญ 
 3.  การจัดหาเงินโดยใช้วิธีบัญชีลูกหนี้  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

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

 4.2  บันทึกบัญชีเก่ียวกับหนี้สงสัยจะสูญได้ 
 4.3  สามารถจัดหาเงินโดยใช้วิธีบัญชีลูกหนี้ ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  6  ระหว่างวันท่ี   9  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  13  กรกฎาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....35.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....32..... คน   ขาดเรียน.....6........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีต๋ัวเงินรับ 
 1.  ความหมายของต๋ัวเงินรับ  ประเภทของต๋ัวเงินรับ 
  2.  บันทึกบัญชีกรณีเม่ือต๋ัวเงินรับจนครบกําหนดและกรณีให้กู้เงินโดยรับต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
 3.  การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีต๋ัวเงินรับ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  ความหมายของต๋ัวเงินรับ  ประเภทของต๋ัวเงินรับได้ 
 4.2  บันทึกบัญชีกรณีเม่ือต๋ัวเงินรับจนครบกําหนดและกรณีให้กู้เงินโดยรับต๋ัวสัญญาใช้เงินได้ 
 4.3  สามารถจัดหาเงินโดยใช้บัญชีต๋ัวเงินรับได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา      
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  7  ระหว่างวันท่ี   16  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  20  กรกฎาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....23.... คน   ขาดเรียน......12.... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....33..... คน   ขาดเรียน.....5........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีต๋ัวเงินรับ 
  1.  บันทึกบัญชีการขายลดต๋ัวโดยไม่มีเง่ือนไขและมีเง่ือนไข 
  2.  การตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าต๋ัวเงินรับ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  บันทึกบัญชีการขายลดต๋ัวโดยไม่มีเง่ือนไขและมีเง่ือนไขได้ 
   4.2  การตัดบัญชีส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าต๋ัวเงินรับได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 

 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  8  ระหว่างวันท่ี   23  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  27  กรกฎาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....20.... คน   ขาดเรียน......4...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....35.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....32..... คน   ขาดเรียน.....6........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีสินค้าคงเหลือ 
 1.  ความหมายของสินค้าคงเหลือและราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 
 2.  วิธีการบันทึก ข้อแตกต่างวิธีการบันทึก และบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค้าคงเหลือ 
 3.  บันทึกสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องและเม่ือพบข้อผิดพลาด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

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

 4.2  วิธีการบันทึก ข้อแตกต่างวิธีการบันทึก และบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินค้าคงเหลือได้ 
 4.3  บันทึกสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องและเม่ือพบข้อผิดพลาดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  9  ระหว่างวันท่ี   30  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี  3  สิงหาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....22.... คน   ขาดเรียน......2...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....35.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....37..... คน   ขาดเรียน.....1........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีสินค้าคงเหลือ 
 1.  รายการที่ต้องหักจากราคาทุนของสินค้าคงเหลือคงเหลือ 
 2.  คํานวณราคาทุนสินค้าคงเหลือ และเข้าใจมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 3.  แสดงรายการสินค้าคงเหลือคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  บอกรายการที่ต้องหักจากราคาทุนของสินค้าคงเหลือคงเหลือได้ 
    4.2  คํานวณราคาทุนสินค้าคงเหลือ และเข้าใจมูลค่าสินค้าคงเหลือได้ 
    4.3  สามารถแสดงรายการสินค้าคงเหลือคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  10  ระหว่างวันท่ี   6  สิงหาคม  ถึงวันท่ี   10  สิงหาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....23.... คน   ขาดเรียน......1...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....33.... คน   ขาดเรียน......2...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....35..... คน   ขาดเรียน.....3........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีเงินลงทุน 
  1.  ความหมายของเงินลงทุนและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
  2.  ประเภทของเงินลงทุน   
  3.  หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  บอกความหมายของเงินลงทุนและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดได้ 
      4.2  บอกประเภทของเงินลงทุนได้ 
   4.3  บอกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  11  ระหว่างวันท่ี   13  สิงหาคม  ถึงวันท่ี   17  สิงหาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....35.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....33..... คน   ขาดเรียน.....5........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีเงินลงทุน 
 1.  การจัดประเภทของหลักทรัพย์ 
 2.  บันทึกบัญชีกับตราสารทุนและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและ 
            หลักทรัพย์เพ่ือขาย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  จัดประเภทของหลักทรัพย์ได้ 
 4.2  บันทึกบัญชีกับตราสารทุนและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและ 
       หลักทรัพย์เพ่ือขายได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  12  ระหว่างวันท่ี   20  สิงหาคม  ถึงวันท่ี   24  สิงหาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....22.... คน   ขาดเรียน......2..... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....32.... คน   ขาดเรียน......3...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....30..... คน   ขาดเรียน.....8........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีเงินลงทุน 
  1. บันทึกบัญชีกับตราสารทุนและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เพ่ือขาย
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
      4.1  บันทึกบัญชีกับตราสารทุนและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า 
                    และหลักทรัพย์เพ่ือขายได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  13  ระหว่างวันท่ี   27  สิงหาคม  ถึงวันท่ี   31  สิงหาคม  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....34.... คน   ขาดเรียน......1...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....34..... คน   ขาดเรียน.....4........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   1.  ความหมายของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 
        2.  รายการรับรู้ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 
        3.  การได้มาและบันทึกบัญชีที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  ความหมายของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ได้ 
 4.2  สามารถรับรู้ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ได้ 
 4.3  จําแนกได้มาและบันทึกบัญชีที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  14  ระหว่างวันท่ี   3  กันยายน  ถึงวันท่ี   7  กันยายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....32.... คน   ขาดเรียน......3...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....33..... คน   ขาดเรียน.....5........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  1.  บันทึกบัญชีรายจ่ายหลังการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
        2.  ความหมาย  คํานวณวิธีต่างๆ และบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
          4.1  บันทึกบัญชีรายจ่ายหลังการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ได้ 
          4.2  บอกความหมาย  คํานวณวิธีต่างๆ และบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  15  ระหว่างวันท่ี   10  กันยายน  ถึงวันท่ี   14  กันยายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....22.... คน   ขาดเรียน......2...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....35.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....37..... คน   ขาดเรียน.....1........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 1.  บันทึกบัญชีการตัดจําหน่ายและการเปลี่ยนแทน 
 2.  บันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคา 
 3.  แสดงรายการที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  บันทึกบัญชีการตัดจําหน่ายและการเปลี่ยนแทนได้ 
 4.2  บันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคาได้ 
 4.3  สามารถแสดงรายการที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  16  ระหว่างวันท่ี   17  กันยายน  ถึงวันท่ี   21  กันยายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....22.... คน   ขาดเรียน......2...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....34.... คน   ขาดเรียน......1...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....32..... คน   ขาดเรียน.....6........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 1.  ความหมายและประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 2.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทต่าง ๆ  
 3.  การรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการ กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  บอกความหมายและประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
 4.2  บอกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทต่าง ๆ ได้ 
  4.3  สามารถรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  17  ระหว่างวันท่ี   24  กันยายน  ถึงวันท่ี   28  กันยายน  2561 

จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/1  สายตรง..24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3 ม.6…….....35...... คน   เข้าเรียน.....35.... คน   ขาดเรียน......-...... คน 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....38...... คน   เข้าเรียน.....37..... คน   ขาดเรียน.....1........ คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  1.  การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและคํานวณการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 
  2.  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  3.  แสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การนําเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกทําแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเป็นขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้      
 4.1  สามารถวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและคํานวณการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนได้ 
 4.2  คํานวณมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
 4.3  สามารถแสดงรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
      2.  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  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.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คําปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน /     
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนําไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทํางาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
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ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 170 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.86 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

  ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


