
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  การบัญชีช้ันกลาง  2  รหัสวิชา  20216302 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2559 

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2560 
 

ครูผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช  ภู่ระหงษ์ 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  

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

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



2 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  1  ระหว่างวันท่ี   6 พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  10  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.....31...... คน   ขาดเรียน......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......29...... คน  ขาดเรียน.....4........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกบัญชีหนี้สิน 
1. ความหมาย  ลักษณะส าคัญ  ประเภทของหนี้สินและหนี้สินหมุนเวียน 

  2. หลักเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน 
   3.  การบันทึกบัญชีหนี้สินหมุนเวียน 

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  อธิบายบอกความหมาย บอกลักษณะส าคัญ  ประเภทของหนี้สินและหนี้สินหมุนเวียนได้ 
 4.2  บอกหลักเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สินได้ 
 4.3  บันทึกบัญชีหนี้สินหมุนเวียนได้ 

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

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกบัญชีหนี้สิน 
      1. การบันทึกบัญชีหนี้สินหมุนเวียน 
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  บันทึกบัญชีหนี้สินหมุนเวียนได้ 
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  3  ระหว่างวันท่ี   20  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  24  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.....29...... คน   ขาดเรียน......2......... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......29...... คน  ขาดเรียน......2........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ  การบันทึกบัญชีหนี้สิน 
    1. ความหมายและประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียน 
 2. การบันทึกบัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียน 
    3. การแสดงรายการหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สิน     ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินได้ 
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  อธิบายความหมายและประเภทของหนี้สินไม่หมุนเวียนได้ 
  4.2 บันทึกบัญชีหนี้สินไม่หมุนเวียนได้ 
  4.3  การแสดงรายการหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สิน     ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินได้ 

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  4  ระหว่างวันท่ี   27  พฤศจิกายน  ถึงวันท่ี  1  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2     สายตรง......24...... คน   เข้าเรียน.....18.... คน   ขาดเรียน.......6....... คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/3  สาย ม.6.....31...... คน   เข้าเรียน.....29...... คน   ขาดเรียน......3........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน....25...... คน  ขาดเรียน......5....... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกบัญชีของห้างหุ้นส่วน  
     1.  ความหมาย  ลักษณะส าคัญ ประเภทของห้างหุ้นส่วน 
      2.  การจัดต้ังห้างหุ้นส่วนข้อดีและข้อเสียของการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วน 
     3.  การบันทึกบัญชีการจัดต้ังหุ้นส่วนและการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
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  บอกความหมาย  ลักษณะส าคัญ ประเภทของห้างหุ้นส่วนได้ 
      4.2  การจัดต้ังห้างหุ้นส่วนข้อดีและข้อเสียของการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนได้ 
         4.3  บันทึกบัญชีการจัดต้ังหุ้นส่วนและจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีได้ 
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  5  ระหว่างวันท่ี   4  ธันวาคม    ถึงวันท่ี  8  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.....31..... คน   ขาดเรียน.......-........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…..31...... คน   เข้าเรียน.....31...... คน  ขาดเรียน.......-........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ  ผู้เป็นหุ้นส่วน 
  1.  การรับหุ้นส่วนและการบันทึกบัญชีเก่ียวกับรับรู้หุ้นส่วนใหม่ 
  2.  วิธีปฏิบัติในการลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วนและการบันทึกบัญชีเม่ือหุ้นส่วนลาออก 
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  การรับหุ้นส่วนและการบันทึกบัญชีเก่ียวกับรับรู้หุ้นส่วนใหม่ได้ 
      4.2  วิธีปฏิบัติในการลาออกของผู้เป็นหุ้นส่วนและการบันทึกบัญชีเม่ือหุ้นส่วนลาออกได้ 
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  6  ระหว่างวันท่ี   11  ธันวาคม    ถึงวันท่ี  15  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.....29...... คน   ขาดเรียน......2........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…...31...... คน   เข้าเรียน......27...... คน  ขาดเรียน......4........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ  ผู้เป็นหุ้นส่วน 
         1.  วิธีด าเนินงานเม่ือหุ้นส่วนถึงแก่กรรม 
          2. ขั้นตอนการช าระคืนทุนให้แก่หุ้นส่วนทีถ่ึงแก่กรรม 
          3. บัญชีเม่ือหุ้นส่วนถึงแก่กรรม 
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  บอกวิธีด าเนินงานเม่ือหุ้นส่วนถึงแก่กรรมได้ 
4.2  บอกขั้นตอนการช าระคืนทุนให้แก่หุ้นส่วนที่ถึงแก่กรรมได้ 

   4.3  บันทึกบัญชีเม่ือหุ้นส่วนถึงแก่กรรมได้ 
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      
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ 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.....21.... คน   ขาดเรียน.......3....... 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......30...... คน  ขาดเรียน.......1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน 
  1.  สาเหตุของการเลิกกิจการห้างหุ้นส่วนและขั้นตอนการช าระบัญชีเลิกห้างหุ้นส่วน 
  2. วิธีการปฏิบัติในการช าระบัญชี 
  3. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการช าระบัญชีโดยการจ่ายคืนทุนในงวดเดียว 
 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  บอกสาเหตุของการเลิกกิจการห้างหุ้นส่วนและขั้นตอนการช าระบัญชีเลิกห้างหุ้นส่วนได้ 
      4.2  บอกวิธีการปฏิบัติในการช าระบัญชีได้ 
      4.3  บันทึกบัญชีเก่ียวกับการช าระบัญชีโดยการจ่ายคืนทุนในงวดเดียวได้ 
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  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.....27...... คน  ขาดเรียน......4........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…..31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน  ขาดเรียน..... 1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน 
         1. การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการช าระบัญชีโดยการจ่ายคืนทุนเป็นงวดๆ  
         2. การจัดท างบช าระบัญชีการเลิกห้างหุ้นส่วน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย   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  บันทึกบัญชีเก่ียวกับการช าระบัญชีโดยการจ่ายคืนทุนเป็นงวดๆ ได้ 
4.2  จัดท างบช าระบัญชีการเลิกห้างหุ้นส่วนได้ 

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      
                           (ผูช้่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   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.....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.....30...... คน  ขาดเรียน..... 1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การจัดต้ังบริษัทจ ากัด      
  1.  ความหมาย ประเภทของบริษัทจ ากัด 
  2. การจัดต้ังกิจการบริษัทเอกชนจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
  3. บัญชีทุนของบริษัทจ ากัดและชนิดของหุ้นทุนของบริษัทจ ากัด 
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  บอกความหมาย ประเภทของบริษัทจ ากัดได้ 
 4.2  อธิบายการจัดต้ังกิจการบริษัทเอกชนจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดได้ 
 4.3  บอกบัญชีทุนของบริษัทจ ากัดและชนิดของหุ้นทุนของบริษัทจ ากัดได้ 

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  10  ระหว่างวันท่ี   8  มกราคม  ถึงวันท่ี   12  มกราคม  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.....25...... คน    ขาดเรียน..... 6......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเปลี่ยนแปลงทุนและการเลิกกิจการห้างหุ้นส่วน 
  1.  บันทึกบัญชีเก่ียวกับการจดทะเบียนและการออกจ าหน่วยหุ้นทุนของบริษัทจ ากัด 
     2.  การจัดท างบการเงินของบริษัทเอกชนจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดตามประกาศของ 
             กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเงิน 
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  บันทึกบัญชีเก่ียวกับการจดทะเบียนและการออกจ าหน่วยหุ้นทุนของบริษัทจ ากัดได้ 
         4.2  จัดท างบการเงินของบริษัทเอกชนจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดตามประกาศของ 
             กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเงินได้ 
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  11  ระหว่างวันท่ี   15  มกราคม   ถึงวันท่ี  19  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2 สายตรง.......24...... คน      เข้าเรียน....24....... คน   ขาดเรยีน....-........ 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.....29...... คน  ขาดเรียน..... 2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น      
1.  ความหมาย  ประเภทของผู้ถือหุ้น  การเพ่ิมทุนและการลดทุน 
2.  หลักเกณฑ์วิธีการลดทุนของบริษัทเอกชนจ ากัดและการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการลดทุน 

       3.   การบันทึกบัญชีเก่ียวกับสิทธิในการซ้ือหุ้นทุน 
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  บอกความหมาย  ประเภทของผู้ถือหุ้น  การเพ่ิมทุนและการลดทุนได้ 
   4.2  บอกหลักเกณฑ์วิธีการลดทุนของบริษัทเอกชนจ ากัดและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการลดทุนได้ 

          4.3   บันทึกบัญชีเก่ียวกับสิทธิในการซ้ือหุ้นทุนได้ 
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  12  ระหว่างวันท่ี   22  มกราคม  ถึงวันท่ี   26 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.....25...... คน   ขาดเรียน.....6........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…..31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน  ขาดเรียน..... 1......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น      
       1.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับหุ้นรับคืนมา การไถ่ถอนคืนหุ้นบุริมสิทธิ และการแปลงสภาพหุ้นทุน 
       2.  วิธีเก่ียวกับการแบ่งแยกหุ้นและการบันทกึบัญชีเก่ียวกับการแบ่งแยกหุ้น 
       3.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการประเมินการจัดเก็บค่าหุ้นเพ่ิมเติม 
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  บันทึกบัญชีเก่ียวกับหุ้นรับคืนมา การไถ่ถอนคืนหุ้นบุริมสิทธิและการแปลงสภาพหุ้นทุนได้ 
  4.2  บอกวิธีเก่ียวกับการแบ่งแยกหุ้นและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการแบ่งแยกหุ้นได้ 

             4.3  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการประเมินการจัดเก็บค่าหุ้นเพ่ิมเติมได้ 
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 



14 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ท่ี  13  ระหว่างวันท่ี   29   มกราคม   ถึงวันท่ี  2  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.....27...... คน   ขาดเรียน.......4........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4  สาย ม.6…..31...... คน   เข้าเรียน.....30...... คน  ขาดเรียน..... ..1......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   ก าไรสะสมและเงินปันผล      
ความหมาย และรายการที่ท าให้ก าไรสะสมเปลี่ยนแปลง  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินปันผล วิธีจัดสรร 

     ก าไรสะสม  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสะสม  การจัดท างบก าไรสะสม  การจัดท างบแสดง    
     การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  และการแสดงรายการส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 
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  ความหมาย และรายการที่ท าให้ก าไรสะสมเปลี่ยนแปลง  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับ 
   เงินปันผล วิธีจัดสรรก าไรสะสม  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการจัดสรรก าไรสะสม  การจัดท า 
   งบก าไรสะสม  การจัดท างบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  และการแสดงรายการ 
   ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะได้  

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.....28...... คน   ขาดเรียน..... 3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การค านวณมูลค่าหุ้นของบริษัทจ ากัด 
     1.  ความหมายของราคาตามบัญชีต่อหุ้น  การค านวณราคาตามบัญชีต่อหุ้น 
     2.  ความหมายของก าไรต่อหุ้น และการค านวณก าไรต่อหุ้นขึ้นพ้ืนฐาน 
     3.  การค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทท่ีมีโครงสร้างทุนแบบซับซ้อน 
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  บอกความหมายของราคาตามบัญชีต่อหุ้น  และค านวณราคาตามบัญชีต่อหุ้นได้ 
  4.2  บอกความหมายของก าไรต่อหุ้น และค านวณก าไรต่อหุ้นขึ้นพ้ืนฐานได้ 

             4.3  ค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทท่ีมีโครงสร้างทุนแบบซับซ้อนได้ 
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  15  ระหว่างวันท่ี   12  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี   16  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.....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   การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี 
1.  ความหมาย สาเหตุของข้อผิดพลาดทางบัญชี  และลักษณะของข้อผิดพลาดทางบัญชี 
2.  การบันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีปัจจุบันและปีก่อน 
3. กระดาษท าการเพ่ือช่วยแก้ไขก าไรสุทธิและแก้ไขงบการเงินของงวดบัญชีก่อน ๆ  

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  บอกความหมาย สาเหตุ และลักษณะของข้อผิดพลาดทางบัญชีได้ 
   4.2  บันทึกรายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีปัจจุบันและปีก่อนได้ 

              4.3 กระดาษท าการเพ่ือช่วยแก้ไขก าไรสุทธิและแก้ไขงบการเงินของงวดบัญชี 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  16  ระหว่างวันท่ี   19  กุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี   23  กุมภาพันธ์  2561 

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

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของบริษัทจ ากัด           
  1.  สาเหตุของกสนเลิกบริษัทจ ากัด 
        2.  ขั้นตอนการช าระบัญชีเลิกบริษัทจ ากัด 
        3.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกบริษัทจ ากัด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 4. 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  บอกสาเหตุของกสนเลิกบริษัทจ ากัดได้ 
            4.2  อธิบายขั้นตอนการช าระบัญชีเลิกบริษัทจ ากัดได้ 
            4.3  บันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกบริษัทจ ากัดได้ 
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  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 ม.6…….....31...... คน   เข้าเรียน.......30....... คน   ขาดเรียน......1........ คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.2/4 ม.6…….....31...... คน   เข้าเรียน.......30....... คน   ขาดเรียน......1........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ   การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของบริษัทจ ากัด      
 1.  การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกบริษัทจ ากัด 
        2.  การจัดท ารายงานการบัญชีเลิกบริษัทจ ากัด 
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  บันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกบริษัทจ ากัดได้ 
            4.2  จัดท ารายงานการบัญชีเลิกบริษัทจ ากัดได้ 
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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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดย ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น้

อย
 

1 
น้อ

ยที่
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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) 


