
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2562 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น 
สาขาวิชาการบัญชี 
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เวลาเรียน  วันศุกร ์  เวลา 08.00 – 12.00  น.  
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สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  4  พฤศจิกายน ถึงวันที่  8  พฤศจิกายน  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้เกี่ยวกับสินค้า 
 1. ความหมายของสินค้า 

2. ประเภทของสินค้า 
3. เอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้า 
4. ความสำคัญของสินค้าคงเหลือ 
5. การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงิน 

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 อธิบายความหมายของสินค้าได้ 
4.2 จำแนกประเภทของสินค้าได้ 
4.3 อธิบายเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้าได้ 
4.4 บอกความสำคัญของสินค้าคงเหลือได้ 
4.5 บอกผลกระทบของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าได้ 
4.6 อธิบายการแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการะเงินได้ 
4.7 แสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินได้ 
4.8 มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพบัญชี 
4.9 มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพบัญชี 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 



3 

 

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  2 ระหว่างวันที่  11 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (ต่อ) 
 1. ความหมายของสินค้า 

2. ประเภทของสินค้า 
3. เอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้า 
4. ความสำคัญของสินค้าคงเหลือ 
5. การแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงิน 

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 อธิบายความหมายของสินค้าได้ 
4.2 จำแนกประเภทของสินค้าได้ 
4.3 อธิบายเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับสินค้าได้ 
4.4 บอกความสำคัญของสินค้าคงเหลือได้ 
4.5 บอกผลกระทบของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสินค้าได้ 
4.6 อธิบายการแสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการะเงินได้ 
4.7 แสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบการเงินได้ 

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 ระหว่างวันที ่ 18 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบการควบคุมสินค้า 
 1. การควบคุมสินค้า 

2. การควบคุมการดำเนินงาน 
3. การควบคุมทางบัญชี 
4. การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า 
5. การควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ 
6. การควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ 
7. การใช้รหัสแท่ง 

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 อธิบายความสำคัญของการควบคุมสินค้าได้ 
4.2 อธิบายการควบคุมการดำเนินงานได้ 
4.3 อธิบายการควบคุมทางบัญชีได้ 
4.4 จัดทำทะเบียนที่ใช้ในการควบคุมทางบัญชีได้ 
4.5 บอกประเภทของการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าได้      
4.6 อธิบายการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อได้ 
4.7 คำนวณปริมาณการสั่งซื้อได้ 
4.8 อธิบายการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือได้ 
4.9 คำนวณหาจุดสั่งซื้อปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาสั่งซื้อได้ 
4.10 อธิบายการใช้รหัสแท่งได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     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 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  25  พฤศจิกายน ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน 2562  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบการควบคุมสินค้า (ต่อ) 
 1. การควบคุมสินค้า 

2. การควบคุมการดำเนินงาน 
3. การควบคุมทางบัญชี 
4. การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า 
5. การควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ 
6. การควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือ 
7. การใช้รหัสแท่ง 

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 อธิบายความสำคัญของการควบคุมสินค้าได้ 
4.2 อธิบายการควบคุมการดำเนินงานได้ 
4.3 อธิบายการควบคุมทางบัญชีได้ 
4.4 จัดทำทะเบียนที่ใช้ในการควบคุมทางบัญชีได้ 
4.5 บอกประเภทของการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าได้      
4.6 อธิบายการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อได้ 
4.7 คำนวณปริมาณการสั่งซื้อได้ 
4.8 อธิบายการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือได้ 
4.9 คำนวณหาจุดสั่งซื้อปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาสั่งซื้อได้ 
4.10 อธิบายการใช้รหัสแท่งได้ถูกต้อง 

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 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที่  2  ธันวาคม ถึงวันที่  6  ธันวาคม 2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การตรวจนับและการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี 
1. การตรวจนับสินค้าคงเหลือ  
2. ประโยชน์ของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
3. การนับรวมสินค้าที่ถือเป็นสินค้าคงเหลือ 
4. วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
5. การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี 

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 อธิบายความหมายของการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ 
4.2 บอกประโยชน์ของการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ 
4.3 อธิบายสินค้าทีน่ับรวมเป็นสินค้าคงเหลือได้ 
4.4 อธิบายวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้         
4.5 บอกวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีได้ 
4.6 คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีต่าง ๆ ได้         
4.7 บันทึกบัญชีสินค้าวิธีต่าง ๆ ได้ 

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)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ำเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที่  9  ธันวาคม  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม  2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การตรวจนับและการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี (ต่อ) 
1. การตรวจนับสินค้าคงเหลือ  
2. ประโยชน์ของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
3. การนับรวมสินค้าที่ถือเป็นสินค้าคงเหลือ 
4. วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ 
5. การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี 

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 อธิบายความหมายของการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ 
4.2 บอกประโยชน์ของการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ 
4.3 อธิบายสินค้าทีน่ับรวมเป็นสินค้าคงเหลือได้ 
4.4 อธิบายวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือได้         
4.5 บอกวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชีได้ 
4.6 คำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีต่าง ๆ ได้         
4.7 บันทึกบัญชีสินค้าวิธีต่าง ๆ ได้ 

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  7  ระหว่างวันที่   16  ธันวาคม   ถึงวันที่  20  ธันวาคม  2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 
1. การบันทึกรายการของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2. การบันทึกรายการซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลดรับ 
3. การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค้าคงเหลือ 
4. การบันทึกบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวกับต้นทุนขาย 
5. การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

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 อธิบายการบันทึกรายการของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2 อธิบายการบันทึกรายการซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลดรับได้ 
4.3 บันทึกรายการของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและรายการซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลด

รับได้ 
4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือวิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดและวิธี

บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องได้  
4.5 อธิบายการบันทึกบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับต้นทุนขายได้ 
4.6 บันทึกบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวกับต้นทุนขายได้ 
4.7 อธิบายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได้ 

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  การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ (ต่อ) 
1. การบันทึกรายการของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2. การบันทึกรายการซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลดรับ 
3. การบันทึกรายการเก่ียวกับสินค้าคงเหลือ 
4. การบันทึกบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวกับต้นทุนขาย 
5. การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 

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 อธิบายการบันทึกรายการของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2 อธิบายการบันทึกรายการซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลดรับได้ 
4.3 บันทึกรายการของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมและรายการซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลด

รับได้ 
4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือวิธีบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดและวิธี

บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องได้  
4.5 อธิบายการบันทึกบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวกับต้นทุนขายได้ 
4.6 บันทึกบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวกับต้นทุนขายได้ 
4.7 อธิบายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขา้ใจ  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  9  ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีเดี่ยว 

1. ความหมายของระบบบญัชีเดี่ยว 
2. สมุดที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดีย่ว 
3. การคำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว 
4. ข้อบกพร่องของระบบบัญชเีดี่ยว 
5. การเปลี่ยนวธิีการบัญชีจากระบบบัญชีเดี่ยวเป็นระบบบัญชคีู่ 

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 อธิบายความหมายของระบบบัญชีเดี่ยวได้  
   4.2 บอกสมุดที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดี่ยวได้ 
   4.3 คำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยวได้ 
   4.4 บอกข้อบกพร่องของระบบบัญชีเดี่ยวได้ 
   4.5 อธิบายการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากระบบบัญชีเดี่ยวเป็นระบบบัญชีคู่ได้ 
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  10  ระหว่างวันที่  6  มกราคม   ถึงวันที่  10  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคำนวณยอดซื้อสินค้าและค่าใช้จ่าย 

1. การคำนวณยอดซื้อสินค้า 
2. การคำนวณยอดซื้อสินค้ากรณีชำระหนี้ดว้ยตั๋วเงินจ่าย 
3. การคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
4. การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 

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 อธิบายการคำนวณยอดซื้อสินค้าได้  
   4.2 คำนวณยอดซื้อสินค้าได ้
   4.3 อธิบายการคำนวณยอดซื้อสินค้ากรณีชำระหนี้ด้วยตัว๋เงินจ่ายได ้
   4.4 คำนวณยอดซื้อสินค้ากรณีชำระหนี้ดว้ยตัว๋เงินจ่ายได ้
   4.5 อธิบายการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากระบบบัญชีเดี่ยวเป็นระบบบัญชีคู่ได้ 
   4.6 คำนวณค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ได ้
   4.7 อธิบายการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได ้
   4.8 คำนวณค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ได้ 
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 
     ไดต้ิดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  13  มกราคม   ถึงวันที่  17  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคำนวณยอดซื้อสินค้าและค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

1. การคำนวณยอดซื้อสินค้า 
2. การคำนวณยอดซื้อสินค้ากรณีชำระหนี้ดว้ยตั๋วเงินจ่าย 
3. การคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
4. การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 

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 อธิบายการคำนวณยอดซื้อสินค้าได้  
   4.2 คำนวณยอดซื้อสินค้าได ้
   4.3 อธิบายการคำนวณยอดซื้อสินค้ากรณีชำระหนี้ด้วยตัว๋เงินจ่ายได ้
   4.4 คำนวณยอดซื้อสินค้ากรณีชำระหนี้ดว้ยตัว๋เงินจ่ายได ้
   4.5 อธิบายการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากระบบบัญชีเดี่ยวเป็นระบบบัญชีคู่ได้ 
   4.6 คำนวณค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ได ้
   4.7 อธิบายการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได ้
   4.8 คำนวณค่าเสื่อมราคาของสนิทรัพย์ได้ 
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  12  ระหว่างวันที่   20  มกราคม   ถึงวันที่  24  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคำนวณยอดขายสินค้าและรายได้ 
 1. การคำนวณยอดขายสินค้า 
 2. การคำนวณยอดขายสินค้ากรณีรับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับ 
 3. การคำนวณรายได้ต่าง ๆ 
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 อธิบายการคำนวณยอดขายสินค้าได้ 
   4.2 คำนวณยอดขายสินค้าได้ 
   4.3 อธิบายการคำนวณยอดขายสินค้ากรณีรับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับได้ 
   4.4 คำนวณยอดขายสินค้ากรณีรับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับได้ 
   4.5 อธิบายการคำนวณรายได้ต่าง ๆ ได้ 
   4.6 คำนวณรายได้ต่าง ๆ ได้ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   27  มกราคม   ถึงวันที่  31  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคำนวณยอดขายสินค้าและรายได้ (ต่อ) 
 1. การคำนวณยอดขายสินค้า 
 2. การคำนวณยอดขายสินค้ากรณีรับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับ 
 3. การคำนวณรายได้ต่าง ๆ 
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 อธิบายการคำนวณยอดขายสินค้าได้ 
   4.2 คำนวณยอดขายสินค้าได้ 
   4.3 อธิบายการคำนวณยอดขายสินค้ากรณีรับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับได้ 
   4.4 คำนวณยอดขายสินค้ากรณีรับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงินรับได้ 
   4.5 อธิบายการคำนวณรายได้ต่าง ๆ ได้ 
   4.6 คำนวณรายได้ต่าง ๆ ได้ 
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   3  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการจัดทำงบการเงิน 
 1. การคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
 2. การจัดทำงบการเงินตามระบบบัญชีเดี่ยว 
 3. การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี 
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 บอกวิธีคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของได้ 
   4.2 จัดทำงบการเงินตามระบบบัญชีเดี่ยวได้ 
   4.3 จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีได ้
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   10  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการจัดทำงบการเงิน  
 1. การคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
 2. การจัดทำงบการเงินตามระบบบัญชีเดี่ยว 
 3. การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี 
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 บอกวิธีคำนวณยอดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของได้ 
   4.2 จัดทำงบการเงินตามระบบบัญชีเดี่ยวได้ 
   4.3 จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีได ้
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 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้คำปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวนัที่   17  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การคำนวณโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น 
 1.  อัตรากำไรขั้นต้นได้ 
 2.  การคำนวณยอดซื้อสินค้า 
 3.  การคำนวณยอดเจ้าหนี้การค้า 
 4.  การคำนวณยอดขายสินค้า 
 5.  การคำนวณยอดลูกหนี้การค้า 
 6.  การคำนวณสินค้าคงเหลือ 
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 อธิบายความหมายของอัตรากำไรขั้นต้นได้ 
   4.2 คำนวณอัตรากำไรขั้นต้นได้ 
   4.3 คำนวณยอดซื้อสินค้าได้ 
   4.4 คำนวณยอดเจ้าหนี้การค้าได้ 
   4.5 คำนวณยอดขายสินค้าได้ 
   4.6 คำนวณสินค้าคงเหลือได้ 
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  17  ระหว่างวันที่   24  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การคำนวณโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น (ต่อ) 
 1.  อัตรากำไรขั้นต้นได้ 
 2.  การคำนวณยอดซื้อสินค้า 
 3.  การคำนวณยอดเจ้าหนี้การค้า 
 4.  การคำนวณยอดขายสินค้า 
 5.  การคำนวณยอดลูกหนี้การค้า 
 6.  การคำนวณสินค้าคงเหลือ 
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 อธิบายความหมายของอัตรากำไรขั้นต้นได้ 
   4.2 คำนวณอัตรากำไรขั้นต้นได้ 
   4.3 คำนวณยอดซื้อสินค้าได้ 
   4.4 คำนวณยอดเจ้าหนี้การค้าได้ 
   4.5 คำนวณยอดขายสินค้าได้ 
   4.6 คำนวณสินค้าคงเหลือได้ 
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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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คำชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำ
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
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าก
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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 /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีกำหนดใหผู้้เรียนทำหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการทำงาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน /     
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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) 


