
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  6  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    44  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการห้างหุ้นส่วน 

1.  ควำมหมำยของกิจกำรห้ำงหุ้นส่วน 
2.  ประเภทและกำรจัดตั้งกิจกำรห้ำงหุ้นส่วน 
3.  หน้ำที่ของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
4.  สถำนที่จดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนและเอกสำรที่ใช้ 
5.  กำรจดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนทำงอินเทอร์เน็ต 
6.  ข้อดี  ข้อเสียของกิจกำรในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วน  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
  สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
     3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  บอกควำมหมำยของกิจกำรห้ำงหุ้นสว่น 
     4.2  บอกประเภทและกำรจัดตั้งกิจกำรห้ำงหุ้นส่วนได้ 
     4.3  บอกหน้ำที่ของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนได้ 
     4.4  บอกสถำนที่จดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและเอกสำรที่ใช้ได้ 

  4.5  จดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนทำงอินเตอร์เน็ตได้ 
  4.6  บอกข้อดีข้อเสียของกิจกำรในรูปแบบห้ำงหุ้นส่วนได้ 
  4.7  บอกศัพท์บัญชีได้ 

  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
              ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที ่ 2 ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    34  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน   5  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   วิธีบัญชีเกี่ยวกับทุนและการแบ่งผลก าไรขาดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
 1.  กำรบันทึกบัญชีตำมวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและทุนคงท่ี 
 2.  กำรบันทึกรำยกำรเปิดบัญชี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมวีินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
                  4.1  อธิบำยและบันทึกบัญชีตำมวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและทุนคงที่ได้ 
          4.2  บันทึกรำยกำรเปิดบัญชีได้ 
           
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

                              

                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
                          (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                      อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    38  คน   ขำดเรียน   6  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  วิธีบัญชีเกี่ยวกับทุนและการแบ่งผลก าไรขาดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน   (ต่อ) 
1.  ส่วนในทุนและส่วนในก ำไรขำดทุนของหุ้นส่วน 
2.  กำรแบ่งผลก ำไรขำดทุนและกำรบันทึกรำยกำร 
3.  ศัพท์บัญชี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
           4.1  อธิบำยส่วนในทุนและส่วนในก ำไรขำดทุนของหุ้นส่วนได้ 
     4.2  ค ำนวณส่วนแบ่งผลก ำไรขำดทุนและบันทึกรำยกำรได้ 

   4.3  บอกศัพท์บัญชีได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
      

                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1 ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    33  คน   ขำดเรียน   2  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    38  คน   ขำดเรียน   6  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบการเงินของกิจการห้างหุ้นส่วน 
 1.  ควำมหมำยของกิจกำรที่ไม่ส่วนได้เสียสำธำรณะ 
 2.  ข้อสมมติที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงิน    
 3.  วัตถุประสงค์ของงบกำรเงิน 
 4.  ลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลในงบกำรเงิน 
 5.  กำรรับรู้รำยกำรและองค์ประกอบของงบกำรเงิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  บอกควำมหมำยของกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะได้ 
   4.2.  บอกข้อสมมติที่ใช้ในกำรน ำเสนองบกำรเงินได้ 
   4.3  บอกวัตถุประสงค์ของงบกำรเงินได้ 
               4.4  บอกลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลในงบกำรเงินได้ 
               4.5  บอกกำรรับรู้รำยกำรและองค์ประกอบของงบกำรเงินได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
            4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำน 
                  ที่มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  4 ธันวาคม  ถึงวันที่  8 ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    44  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบการเงินของกิจการห้างหุ้นส่วน  (ต่อ) 
     1.  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
     2.  งบกำรเงินที่ธุรกิจแต่ละประเภทต้องจัดท ำ 
     3.  รำยกำรย่อท่ีต้องมีในงบกำรเงิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    4.1  น ำเสนองบกำรเงินได้ 
             4.2  บอกงบกำรเงินที่ธุรกิจแต่ละประเภทต้องจัดท ำได้ 
   4.3  บอกรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงินได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   4  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน   5  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบการเงินของกิจการห้างหุ้นส่วน  (ต่อ) 
     1.  ภำษีเงินได้ของห้ำงหุ้นส่วน 
     2.  กำรน ำส่งงบกำรเงิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  ค ำนวณภำษีเงินได้ของห้ำงหุ้นส่วนได้ 
             4.2  บอกวิธีกำรน ำส่งงบกำรเงินได้ 
   4.3  บอกศัพท์บัญชีได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา      
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        

ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  18 ธันวาคม  ถึงวันที่  22  ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   4  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    42  คน   ขำดเรียน   2  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การรับหุ้นส่วนใหม่ 
 1.  วิธีปฏิบัติเมื่อรับหุ้นส่วนใหม่ 
 2.  กำรรับหุ้นส่วนใหม่โดยซื้อส่วนทุนจำกหุ้นส่วนเดิม 
 3.  กำรรับหุ้นส่วนใหม่โดยน ำสินทรัพย์มำลงทุน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  อธิบำยวิธีปฏิบัติเมื่อรับหุ้นส่วนใหม่ได้ 
             4.2  บันทึกรำยกำรรับหุ้นสว่นใหม่กรณีหุ้นสว่นซื้อส่วนทุนจำกหุ้นสว่นเดิมได ้
             4.3  บันทึกรำยกำรรับหุ้นส่วนใหม่กรณีหุ้นส่วนใหม่น ำสินทรัพย์มำลงทุนได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน   4  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    44  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การรับหุ้นส่วนใหม่  (ต่อ) 
     1.  กำรบันทึกรำยกำรปรับปรุงก่อนรับหุ้นส่วนใหม่ 
     2.  กำรบันทึกค่ำควำมนิยมและโบนัสเมื่อรับหุ้นส่วนใหม่ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
          4.1  บันทึกรำยกำรปรับปรุงก่อนรับหุ้นส่วนใหม่ได้ 
            4.2  บันทึกค่ำควำมนิยมและโบนัสเมื่อรับหุ้นส่วนใหม่ได้ 
            4.3  แปลศัพท์บัญชีได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที ่ 
                     มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    40  คน   ขำดเรียน   4 คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การรวมกิจการเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและการควบกิจการ 
 1.  กำรรวมกิจกำรเพ่ือจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วน 
 2.  กำรควบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
            4.1  อธิบำยเหตุผลของกำรรวมกิจกำรเพ่ือจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนใหม่ได้ 
   4.2  บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรรวมกิจกำรได้ 
   4.3  อธิบำยควำมหมำยและหลกัเกณฑ์กำรควบห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัดได้ 
    4.4  บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรควบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 



18 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    34  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    44  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การรวมกิจการเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและการควบกิจการ  (ต่อ) 
          1.  กำรแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเป็นบริษัทจ ำกัด 
          2.  สถำนที่จดทะเบียนและเอกสำรที่ใช้ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    4.1  อธิบำยสำเหตุและขั้นตอนกำรแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเป็น 
                   บริษัทจ ำกัดได้ 
             4.2  บอกสถำนที่จดทะเบียนและเอกสำรที่ใช้ได้ 
             4.3  บอกศัพท์บัญชีได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
            มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน  

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    33  คน   ขำดเรียน   2  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    44  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หุ้นส่วนลาออก 
 1.  วิธีปฏิบัติเมื่อหุ้นส่วนลำออก 
 2.  กำรบันทึกรำยกำรกรณีห้ำงหุ้นส่วนที่เหลือรับซื้อส่วนทุนของหุ้นส่วนที่ลำออก 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  อธิบำยสำเหตุที่หุ้นส่วนลำออกและวิธีปฏิบัติได้ 
             4.2  บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับหุ้นส่วนลำออกกรณีหุ้นส่วนเดิมรับซื้อส่วนทุนของหุ้นส่วนที่ลำออกได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 



22 

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                           (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    31  คน   ขำดเรียน     4 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    30  คน   ขำดเรียน   14  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หุ้นส่วนลาออก  (ต่อ) 
        1.  กำรบันทึกรำยกำรกรณีห้ำงหุ้นส่วนจ่ำยเงินสด/หรือสินทรัพย์อ่ืนคืนทุนให้หุ้นส่วนที่ลำออก 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับหุ้นส่วนลำออกกรณีห้ำงหุ้นส่วนจ่ำยเงินสดและ/หรือสินทรัพย์อื่นคืนทุนให้ 
                     หุ้นส่วนที่ลำออกได้ 
             4.2  บันทึกรำยกำรปรับปรุงก่อนหุ้นส่วนลำออกได้ 
             4.3  บันทึกค่ำควำมนิยมและโบนัสเมื่อหุ้นส่วนลำออกได้ 
             4.4  บอกศัพท์บัญชีได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี  
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
                                                                 ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                 อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   12 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เขำ้เรียน    38  คน   ขำดเรียน     6  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หุ้นส่วนถึงแก่กรรม 
 1.  วิธีปฏิบัติเมื่อหุ้นส่วนถึงแก่กรรม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
          4.1  อธิบำยวิธีปฏิบัติเมื่อหุ้นส่วนถึงแก่กรรมได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
                                                                         ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  5 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    40  คน   ขำดเรียน   4 คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หุ้นส่วนถึงแก่กรรม  (ต่อ) 
          1.  กำรค ำนวณส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนให้หุ้นส่วนที่ถึงแก่กรรม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 

           4.1  ค ำนวณส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนให้หุ้นส่วนที่ถึงแก่กรรมได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
                4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  12 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    40  คน   ขำดเรียน   4 คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หุ้นส่วนถึงแก่กรรม  (ต่อ) 
        1.  บันทึกรำยกำรเมื่อหุ้นส่วนถึงแก่กรรม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 

           4.1  บันทึกรำยกำรเมื่อหุ้นส่วนถึงแก่กรรมได้ 
              4.2  บอกศัพท์บัญชีได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
                4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    30  คน   ขำดเรียน   5 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   9  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเลิกกิจการและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
      1.  สำเหตุของกำรเลิกกิจกำรห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล 
   2.  กำรช ำระบัญชี 

   3.  ท ำงบแสดงกำรช ำระบัญชีโดยจ่ำยคืนทุนครำวเดียว 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
            4.1  อธิบำยสำเหตุของกำรเลิกกิจกำรห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ 
              4.2  อธิบำยกำรช ำระบัญชีได้ 
           4.3  ท ำงบแสดงกำรช ำระบัญชีโดยจ่ำยคืนทุนครำวเดียวได้     

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
              4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
              4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
                ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                        อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.1/4  (ม.6)  กำรบัญชี   44 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน   5  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเลิกกิจการและการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  (ต่อ) 
     1.  งบแสดงกำรช ำระบัญชีโดยจ่ำยคืนทุนเป็นงวด 
     2.  สถำนที่จดทะเบียนเลิกห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลและเอกสำร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้      
             4.1  ท ำงบแสดงกำรช ำระบัญชีโดยจ่ำยคืนทุนเป็นงวดได้ 
              4.2  บอกสถำนที่จดทะเบียนเลิกห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลและเอกสำรได้ 
              4.3  บอกศัพท์บัญชี 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
        4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่ 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร

พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
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าก
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ุด 
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3 
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ง 
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 น
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1 
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ือไ

ม่เ
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผล วิชำนี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำท้ังเนื้อหำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ  /    
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวำ่งกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกำสใหผู้้เรยีนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือช้ีแจงไดก้ระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /     
20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนท่ีก ำหนดใหผู้้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม   /    
23. ผู้เรียนมโีอกำสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
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25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้  /    
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

  ดีมำก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปำนกลำง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมำก   (1.00 – 1.49) 


