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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน ถึงวันที่  8  พฤศจิกายน  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความหมายและหลักการจำแนกประเภทของสินทรัพย์ 
 1. ความหมายของสินทรัพย์ 

2. หลักการจำแนกประเภทของสินทรัพย์ 
3. ความหมายของงบการเงิน 
4. ความหมายของมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
5. หลักการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิค 
      ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมายของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ 
4.2 บอกหลักการจำแนกประเภทของสินทรัพย์ได้ 
4.3 บอกความหมายของงบการเงินได้ 
4.4 บอกความหมายของมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปได้ 
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 
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         อาจารย์ผู้สอน 
   แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที่  11 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินสด 
 1. ความหมายของเงินสด 

2. รายการที่ไม่นับเป็นเงินสด 
3. การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด 
4. งบประมาณเงินสด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมายของเงินสดได้ 
4.2 ระบุรายการที่ไม่นับเป็นเงินสดได้ 
4.3 บอกการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดได้ 
4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อยได้ 
4.5 ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้      
4.6 ทำงบประมาณเงินสดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  18 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินสด 
 1. ความหมายของเงินสด 

2. รายการที่ไม่นับเป็นเงินสด 
3. การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด 
4. งบประมาณเงินสด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมายของเงินสดได้ 
4.2 ระบุรายการที่ไม่นับเป็นเงินสดได้ 
4.3 บอกการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดได้ 
4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อยได้ 
4.5 ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้      
4.6 ทำงบประมาณเงินสดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  25  พฤศจิกายน ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน 2562  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หลักทรัพย์ 
  1. ความหมายของหลักทรัพย์ 
  2. ประเภทของหลักทรัพย์ 
  3. ความหมายของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
  4. การจำแนกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
  5. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
  6. การโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ 
  7. การเปรียบเทียบราคาทุนรวมหรือราคาตลาดรวมที่ต่ำกว่า ณ วันที่ในงบดุล 
  8. การบันทึกบัญชีกรณีราคาตลาดรวมสูงขึ้น 
   9. การแสดงรายการในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมายของหลักทรัพย์ได้ 
4.2 บอกประเภทของหลักทรัพย์ได้ 
4.3 บอกความหมายของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดได้ 
4.4 จำแนกหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดได้ 
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ได้ 
4.7 บันทึกราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่ในงบดุลได้ 
4.8 บันทึกบัญชีกรณีราคาตลาดรวมสูงขึ้นได้ 
4.9 แสดงรายการหลักทรัพย์ในงบการเงินได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที่  2  ธันวาคม ถึงวันที่  6  ธันวาคม 2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ลูกหนี้ 
1. ความหมายของลูกหนี้  
2. ประเภทของลูกหนี้ 
3. การวัดมูลค่าลูกหนี้ 
4. การวิเคราะห์บัญชีลูกหนี้ 
5. การจัดหาเงินสดจากบัญชีลูกหนี้ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมายของลูกหนี้ได้ 
4.2 จัดประเภทของลูกหนี้ได้ 
4.3 วัดมูลค่าลูกหนี้ได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้         
4.5 วิเคราะห์บัญชีลูกหนี้ได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดหาเงินสดจากบัญชีลูกหนี้ได้         
4.7 เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที่  9  ธันวาคม  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ตั๋วเงินรับ   
1. ความหมายของตั๋วเงินรับ 
2. ประเภทของต๋ัวเงินรับ 
3. การนับวันครบกำหนดชำระของตั๋วเงิน 
4. การคำนวณดอกเบี้ยตามตั๋วเงิน 
5. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับการค้า 
6. ตั๋วเงินรับอื่นๆ 
7. ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ 
8. ตั๋วเงินรับขายลด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมายของตั๋วเงินรับได้ 
4.2 จัดประเภทของตั๋วเงินรับได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับการค้าได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับอื่นๆ ได้  
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
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3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   16  ธันวาคม   ถึงวันที่  20  ธันวาคม  2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ตั๋วเงินรับ  (ต่อ) 
1. ความหมายของตั๋วเงินรับ 
2. ประเภทของตั๋วเงินรับ 
3. การนับวันครบกำหนดชำระของตั๋วเงิน 
4. การคำนวณดอกเบี้ยตามตั๋วเงิน 
5. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับการค้า 
6. ตั๋วเงินรับอื่นๆ 
7. ตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือ 
8. ตั๋วเงินรับขายลด 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

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

  4.1 บอกความหมายของตั๋วเงินรับได้ 
4.2 จัดประเภทของตั๋วเงินรับได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับการค้าได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับอื่นๆ ได้  
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขาดความเชื่อถือได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขายลดได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   23  ธันวาคม  ถึงวันที่  27  ธันวาคม  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สินค้าคงเหลือ 

1. ความหมายของสินค้าคงเหลอื 
2. วิธีการบนัทึกบัญชีเกี่ยวกับสนิค้าคงเหลือ 
3. วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด 
4. วิธีบันทึกสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง 
5. ข้อแตกต่างของบัญชีต้นทุนขายระหวา่งวิธีบนัทึกสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดกับแบบต่อเนื่อง 
6. การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุน 
7. การเปรยีบเทียบผลการตีราคาสินค้าแต่ละวิธีในงบการเงิน 
8. การวิเคราะห์อัตราสว่นทางการเงินของสินค้าคงเหลือ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของสินค้าคงเหลือได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ทั้งวิธีเมื่อสิ้นงวดและแบบต่อเนื่องได้  
   4.3 อธิบายข้อแตกต่างของบัญชีต้นทุนขายระหว่างวิธีบันทึกสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดกับ 
   แบบต่อเนื่องได้ 

 4.4 ตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีราคาทุน และเปรียบเทียบผลการตีราคาสินค้าแต่ละวิธีใน        
งบการเงินได้ 

   4.5 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสินค้าคงเหลือได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 



16 

 

 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 

1. การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า 
2. วิธีอัตรากำไรขั้นตน้ 
3. วิธีราคาขายปลีก 
4. ความหมายของศัพท์เกี่ยวกับราคาขายปลีก 
5. ผลกระทบต่อกำไรรวมจากการตีราคาตามวิธรีาคาขายปลีก 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของราคาตลาดได้  
   4.2 ตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่าได้ 
   4.3 บันทึกบัญชีเพื่อลดราคาสินค้าคงเหลือและแสดงรายการในงบการเงินได้ 
   4.4 ตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีอัตรากำไรขั้นต้นและวิธีราคาขายปลีกได้ 
   4.5 บอกความหมายของศัพท์เกี่ยวกับราคาขายปลีกได้ 
   4.6 บอกผลกระทบต่อกำไรรวมจากการตีราคาตามวิธีราคาขายปลีกได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  6  มกราคม   ถึงวันที่  10  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว 

1. ความหมายของเงินลงทุน 
2. ประเภทของเงินลงทุน 
3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว 
4. ข้อพิจารณาในการเลือกใชว้ธิีราคาทุนและวิธีสว่นได้เสยี 
5. การรับเงนิปันผล 
6. การรับหุน้ปันผล 
7. สิทธิในการซื้อหุ้นทุน 
8. สิทธิในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ 
9. การไถ่ถอนหุ้น 
10. การแปลงสภาพหุ้น 
11. การขายเงินลงทุน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 ความหมายของเงินลงทุนแต่ละประเภทได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวได้ 
   4.3 บอกข้อพิจารณาในการเลือกใช้วิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสียได้ 
   4.4 บอกรายละเอียดและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินปันผลและหุ้นปันผลได้ 
   4.5 คำนวณและบันทึกบัญชีเมื่อได้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนได้ 
   4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นและแปลงสภาพหุ้นได้ 
   4.7 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายเงินลงทุนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

 

 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  13  มกราคม   ถึงวันที่  17  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) 

1. ความหมายของเงินลงทุน 
2. ประเภทของเงินลงทุน 
3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว 
4. ข้อพิจารณาในการเลือกใชว้ธิีราคาทุนและวิธีสว่นได้เสยี 
5. การรับเงนิปันผล 
6. การรับหุน้ปันผล 
7. สิทธิในการซื้อหุ้นทุน 
8. สิทธิในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ 
9. การไถ่ถอนหุ้น 
10. การแปลงสภาพหุ้น 
11. การขายเงินลงทุน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 ความหมายของเงินลงทุนแต่ละประเภทได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวได้ 
   4.3 บอกข้อพิจารณาในการเลือกใช้วิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสียได้ 
   4.4 บอกรายละเอียดและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินปันผลและหุ้นปันผลได้ 
   4.5 คำนวณและบันทึกบัญชีเมื่อได้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นทุนได้ 
   4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นและแปลงสภาพหุ้นได้ 
   4.7 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายเงินลงทุนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   20  มกราคม   ถึงวันที่  24  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) 
 1. ความหมายของหุ้นกู้ 
 2. ประเภทของหุ้นกู้ 
 3. ข้อดีของการออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับการออกหุ้นทุน 
 4. การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อหุ้นกู้เพ่ือลงทุนระยะยาว 
 5. การขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 
 6. การแปลงสภาพหุ้นกู้ 
 7. การแสดงรายการในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายและประเภทของหุ้นกู้ได้ 
   4.2 บอกข้อดีของการออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับการออกหุ้นทุนได้ 
   4.3 บัญชีเกี่ยวกับการเงินลงทุนหุ้นหระเภทนี้ได้ 
   4.4 บันทึกรายการขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ 
   4.5 บันทึกรายการแปลงสภาพหุ้นกู้ได้ 
   4.6 แสดงรายการในงบการเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
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3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   27  มกราคม   ถึงวันที่  31  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) 
 1. ความหมายของหุ้นกู้ 
 2. ประเภทของหุ้นกู้ 
 3. ข้อดีของการออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับการออกหุ้นทุน 
 4. การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อหุ้นกู้เพ่ือลงทุนระยะยาว 
 5. การขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน 
 6. การแปลงสภาพหุ้นกู้ 
 7. การแสดงรายการในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายและประเภทของหุ้นกู้ได้ 
   4.2 บอกข้อดีของการออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับการออกหุ้นทุนได้ 
   4.3 บัญชีเกี่ยวกับการเงินลงทุนหุ้นหระเภทนี้ได้ 
   4.4 บันทึกรายการขายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ 
   4.5 บันทึกรายการแปลงสภาพหุ้นกู้ได้ 
   4.6 แสดงรายการในงบการเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
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3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   3  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 1. ความหมายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 2. การวัดมูลค่าเริ่มแรดของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 3. หลักการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 
 4. การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
 5. การรับบริจาคและการค้นพบสินทรัพย์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้ 
   4.2 วัดมลูค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้ 
   4.3 บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้ 
   4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ 
   4.5 บันทึกรายการเกี่ยวกับการรับบริจาคและการค้นพบสินทรัพย์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   10  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสิ้น 
 1. ค่าเสื่อมราคา 
 2. มูลค่าเสื่อมสิ้น 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกมูลค่าของสินทรัพย์ที่ใช้คิดค่าเสื่อมราคาได้ 
   4.2 คำนวณค่าเสื่อมราคาแต่ละวิธีได้ 
   4.3 กำหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติได้ 
   4.4 คำนวณมูลค่าเสื่อมสิ้นและบันทึกบัญชีได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   17  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าและการจำหน่ายสินทรัพย์ 
 1.  รายจ่ายฝ่าทุนและรายจ่ายฝ่ายรายได้ 
 2.  การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 
 3.  การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 
 4.  การจำหน่ายสินทรัพย์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกลักษณะของรายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายฝ่ายรายได้ได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ่อมแซมสินทรัพย์ได้ 
   4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ได้ 
   4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายสินทรัพย์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   24  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  
 1.  ความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 2.  การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์และการแบ่งประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 3.  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 4.  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 5.  สัญญาก่อสร้าง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การนำเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเป็นขั้นตอน การทำตามลำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
   4.2 กำหนดมูลค่าของสินทรัพย์และการแบ่งประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
   4.3 ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
   4.4 เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินได้ 
   4.5 บอกความหมายและลักษณะของสัญญาก่อสร้างได้ 
   4.6 คำนวณการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

 

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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. 

 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คำชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำ
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยที่
สุด

หรื
อไ

ม่เ
ลย

 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ทำความเข้าใจได ้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนำไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
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21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกำหนดใหผู้้เรียนทำหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการทำงาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

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


