
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  การบัญชีต้นทุน  1  รหัสวิชา  20216303 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2559 

ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2560 
 

ครูผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช  ภู่ระหงษ์ 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

 ช้ัน  ปวส. 2 สายตรง    จ านวนเต็ม   24   คน  ห้องเรียน   2404 
                  เวลาเรียน   วันพุธ    เวลา   08.00 – 12.00 น. 
 ช้ัน  ปวส. 2/3  ม. 6     จ านวนเต็ม   31   คน  ห้องเรียน   2404 
                  เวลาเรียน   วันพฤหัสบดี    เวลา   08.00 – 12.00 น. 
   ช้ัน  ปวส. 2/4  ม. 6     จ านวนเต็ม   31   คน  ห้องเรียน   2404 
                  เวลาเรียน   วันอังคาร    เวลา   13.00 – 17.00 น. 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  1  ระหว่างวันท่ี   6 พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน.......-....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....29..... คน   ขาดเรียน.......2........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......31...... คน  ขาดเรียน.....-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีต้นทุนช่วง 
1. ความรู้เก่ียวกับลักษณะการผลิตของระบบต้นทุนช่วง 
2. ความรู้เก่ียวกับลักษณะส าคัญของระบบต้นทุนช่วง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

2.1  แสดงความรู้เก่ียวกับลักษณะการผลิตของระบบต้นทุนช่วงได้ 
2.2 แสดงความรู้เก่ียวกับลักษณะส าคัญของระบบต้นทุนช่วงได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      2.  นกัศึกษาสามรถเข้าใจ  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   13  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....22.... คน   ขาดเรียน........2...... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน   ขาดเรียน.......1........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......31...... คน  ขาดเรียน.......-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีต้นทุนช่วง 
1. การบันทึกวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  และค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนการผลิต 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

4.1 บันทึกวัตถุดิบ  ค่าแรงงาน  และค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าเป็นต้นทุนการผลิตได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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  3  ระหว่างวันท่ี   20  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....21.... คน   ขาดเรียน........3...... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน   ขาดเรียน.......1........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......30...... คน  ขาดเรียน.......1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบัญชีต้นทุนช่วง 
1. การค านวณหาต้นทุนต่อหน่วย 
2. การจัดท างบต้นทุนผลิต 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

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

4.1  ค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยได้ 
4.2 จัดท างบต้นทุนผลิตได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     ได้ติดตามการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา  และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  4  ระหว่างวันท่ี   27  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  1  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....22.... คน   ขาดเรียน.......2....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน.....27...... คน  ขาดเรียน......4....... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต 
1. ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต 
2. การค านวณหาหน่วยเทียบส าเร็จรูป  ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วย 
3. การค านวณหาต้นทุนหน่วยที่โอนออกและงานระหว่างท าปลายงวด 
4. การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตวิธีถัวเฉลี่ยได้ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
      4.1  แสดงความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตได้ 
  4.2   ค านวณหาหน่วยเทียบส าเร็จรูป   ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยได้ 
     4.3  ค านวณหาต้นทุนหน่วยที่โอนออกและงานระหว่างท าปลายงวดได้ 
     4.4  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตวิธีถัวเฉลี่ยได้4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     ได้ติดตามการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา  และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ      
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  5  ระหว่างวันท่ี   4  ธันวาคม    ถึงวันท่ี  8  ธันวาคม    2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....21.... คน   ขาดเรียน.......3....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31..... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......31...... คน  ขาดเรียน......-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต 
         1.  การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
      4.1  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตวิธีเข้าก่อนออกก่อนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  6  ระหว่างวันท่ี   11  ธันวาคม    ถึงวันท่ี  15  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....21.... คน   ขาดเรียน.......3..... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....27...... คน   ขาดเรียน.......4........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......29...... คน  ขาดเรียน.......2........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต 
 1.  การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเพ่ิม  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเพ่ิมได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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      
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  7  ระหว่างวันท่ี   18  ธันวาคม    ถึงวันท่ี  22  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน.......-....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......27...... คน  ขาดเรียน.......4........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   หน่วยเสียกับระบบต้นทุนช่วง 
 1. ความรู้เก่ียวกับต้นทุนของหน่วยเสีย 
 2.   ค านวณต้นทุนของหน่วยเสีย 
 3.   การรายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเสียวิธีถัวเฉลี่ยกรณีไม่รับรู้หน่วยเสียและกรณีรับรู้หน่วยเสีย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  แสดงความรู้ เก่ียวกับต้นทุนของหน่วยเสียได้ 
 4.2  ค านวณต้นทุนของหน่วยเสียได้ 
 4.3  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเสียวิธีถัวเฉลี่ยกรณีไม่รับรู้หน่วยเสียและกรณีรับรู้ 
        หน่วยเสียได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     สอบถามการเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคนักศึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  8  ระหว่างวันท่ี   25  ธันวาคม   ถึงวันท่ี  29 ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....20.... คน   ขาดเรียน.......4........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน   ขาดเรียน.......1........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......31...... คน  ขาดเรียน.......-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   หน่วยเสียกับระบบต้นทุนช่วง 
 1.  การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเสียวิธีเข้าก่อนออกก่อนกรณีไม่รับรู้หน่วยเสีย 
 2.  การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเสียวิธีเข้าก่อนออกก่อนกรณีรับรู้หน่วยเสีย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเสียวิธีเข้าก่อนออกก่อนกรณีไม่รับรู้หน่วยเสียได้ 
 4.2  จัดท ารายงานต้นทุนการผลิตกรณีมีหน่วยเสียวิธีเข้าก่อนออกก่อนกรณีรับรู้หน่วยเสียได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     การเตรียมตัวสอบ  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  และการตรงต่อเวลา 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  9  ระหว่างวันท่ี   1  มกราคม  ถึงวันท่ี  5  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....20.... คน   ขาดเรียน....... 4....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......31...... คน  ขาดเรียน.......-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ต้นทุนมาตรฐาน 
 1.  ความรู้เก่ียวกับความหมายและประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐาน 
 2.  ความรู้เก่ียวกับวิธีก าหนดต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง 
 3.   การวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุดิบทางตรง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  แสดงความรู้เก่ียวกับความหมายและประโยชน์ของต้นทุนมาตรฐานได้ 
 4.2  แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีก าหนดต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงได้ 
 4.3 วิเคราะห์ผลต่างของวัตถุดิบทางตรงได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
      การเตรียมตัวสอบกลางภาค และทดสอบกลางภาคของนักศึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผูช้่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  10  ระหว่างวันท่ี   8  มกราคม  ถึงวันท่ี   12  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....20.... คน   ขาดเรียน.......4....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....26...... คน   ขาดเรียน......5........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......30...... คน  ขาดเรียน.......1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ต้นทุนมาตรฐาน 
 1.  การวิเคราะห์ผลต่างของค่าแรงงานทางตรง 
 2.  การวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิต 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  วิเคราะห์ผลต่างของค่าแรงงานทางตรงได้ 
   4.2  วิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนสอบ และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  11  ระหว่างวันท่ี   15  มกราคม   ถึงวันท่ี  19  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน.......-....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......31...... คน  ขาดเรียน.......-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐาน 
 1.  ความรู้เก่ียวกับวิธีการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐาน 
 2.  การบันทึกบัญชีวัตถุดิบ  ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตในระบบต้นทุนมาตรฐานเข้าเป็นต้นทุน
      การผลิต 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1  แสดงความรู้เก่ียวกับวิธีการบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐานได้ 
    4.2  บันทึกบัญชีวัตถุดิบ  ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตในระบบต้นทุนมาตรฐานเข้าเป็นต้นทุน

          การผลิตได้อย่างถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการเรียน และผลการเรียนที่ทดสอบเก็บคะแนน 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  12  ระหว่างวันท่ี   22  มกราคม  ถึงวันท่ี   26 มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....23.... คน   ขาดเรียน.......1........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......30...... คน  ขาดเรียน.......1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ  การบันทึกบัญชีต้นทุนมาตรฐาน 
 1.  การบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่ วไป 
 2 .  การปิดบัญชีผลต่าง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  บันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
 4.2  ปิดบัญชีผลต่างได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  13  ระหว่างวันท่ี   29   มกราคม   ถึงวันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน.......-....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....23...... คน   ขาดเรียน.......8........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......27...... คน  ขาดเรียน.......4........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 1.  ความรู้เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วม 
 2.   ความรู้เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 3.  การแบ่งต้นทุนร่วมให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  แสดงความรู้เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วมได้ 
 4.2  แสดงความรู้เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้ได้ 
 4.3  แบ่งต้นทุนร่วมให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  14  ระหว่างวันท่ี   5  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี   9  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....21.... คน   ขาดเรียน........ 3....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......30...... คน  ขาดเรียน.......1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
 1.  การแบ่งต้นทุนร่วมให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ  
 2.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  แสดงความรู้เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วมได้ 
   4.2  แสดงความรู้เก่ียวกับความหมายของผลิตภัณฑ์พลอยได้ได้ 
   4.3  แบ่งต้นทุนร่วมให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้     
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการเรียนและการศึกษาต่อ 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  15  ระหว่างวันท่ี   12  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี   16  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....21.... คน   ขาดเรียน.........3...... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน   ขาดเรียน.......1........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......29...... คน  ขาดเรียน.......2........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร 
   1.  ความรู้เก่ียวกับความหมายและข้อสมมติในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
   2.  การค านวณหาก าไรส่วนเกิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  แสดงความรู้เก่ียวกับความหมายและข้อสมมติในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนได้ 
 4.2 ค านวณหาก าไรส่วนเกินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 และให้ค าปรึกษา 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  16  ระหว่างวันท่ี   19  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี   23  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....22.... คน   ขาดเรียน.......2....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน   ขาดเรียน.....1........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...30...... คน   เข้าเรียน......30...... คน  ขาดเรียน.....1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - ก าไร 
 1.  การค านวณหาจุดคุ้มทุน 
 2.  การค านวณหาปริมาณการขายตามเง่ือนไขก าไรต่าง ๆ   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
 4.1  ค านวณหาจุดคุ้มทุนได้ 
 4.2   ค านวณหาปริมาณการขายตามเง่ือนไขก าไรต่าง ๆ  ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     ได้ติดตามนักศึกษาที่ยังส่งงานไม่ครบ 
 

       ลงชื่อ      
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  17  ระหว่างวันท่ี   26  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี   2  มีนาคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....24.... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......31...... คน  ขาดเรียน......-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 1.  ความรู้เก่ียวกับกระบวนการและประเภทของต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ 
 3.  การตัดสินใจเลือกทางเลือกจากข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ            
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมท่ีผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้      
   4.1  แสดงความรู้เก่ียวกับกระบวนการและประเภทของต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจได้ 
   4.2  วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจได้ 
   4.3  ตัดสินใจเลือกทางเลือกจากข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจได้            
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     1.  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 
     ได้ทบทวนการเรียนเพ่ือเตรียมตัวสอบ  และติดตามนักศึกษาที่ยังส่งงานไม่ครบ 
 

       ลงชื่อ      
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์) 
                                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
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. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจได้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
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 167 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.77 

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) 


