
 
 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  การบัญชีชั้นสูง 1  รหัสวิชา  20216305 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2552 

ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2561 
 

 
อาจารย์ผู้สอน   นางสาวหัทยา  ภูน้้าเย็น 

สาขาวิชาการบัญชี 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ้านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันองัคาร  

ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ้านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ้านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบด ี

เวลา 08.00 – 12.00  น.  ห้องเรียน 2405 
  

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 4  มิถุนายน ถึงวันที่  8  มิถุนายน 2561  

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 
  1. ความรู้เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 

2. ประเภทของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจร่วมค้า 
3. สาเหตุที่มีการท าธุรกิจแบบร่วมค้า 
4. การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้า 
5. การแสดงสิทธิส่วนได้เสียและก าไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าในงบการเงินของผู้ร่วมค้า 

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

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

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

  4.1 มีความรู้เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 
4.2 บอกประเภทของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจร่วมค้าได้ 
4.3 บอกสาเหตุที่มีการท าธุรกิจแบบร่วมค้าได้ 
4.4 บันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าได้ทั้งวิธีไม่เปิดสมุดบัญชีชุดร่วมค้าอีกชุดหนึ่ง และวิธีเปิด 
สมุดบัญชีชุดร่วมค้าอีกชุดหนึ่ง 
4.5 แสดงสิทธิส่วนได้เสียและก าไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าในงบการเงินของผู้ร่วมค้าได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      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 และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที ่ 11  มิถุนายน  ถึงวันที่ 15  มิถุนายน 2561  

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
  1. ความรู้เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 

2. ประเภทของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจร่วมค้า 
3. สาเหตุที่มีการท าธุรกิจแบบร่วมค้า 
4. การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้า 
5. การแสดงสิทธิส่วนได้เสียและก าไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าในงบการเงินของผู้ร่วมค้า 

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

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

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

  4.1 มีความรู้เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 
4.2 บอกประเภทของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจร่วมค้าได้ 
4.3 บอกสาเหตุที่มีการท าธุรกิจแบบร่วมค้าได้ 
4.4 บันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าได้ทั้งวิธีไม่เปิดสมุดบัญชีชุดร่วมค้าอีกชุดหนึ่ง และวิธีเปิด 
สมุดบัญชีชุดร่วมค้าอีกชุดหนึ่ง 
4.5 แสดงสิทธิส่วนได้เสียและก าไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าในงบการเงินของผู้ร่วมค้าได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที ่ 18  มิถุนายน ถึงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
   1. ความรู้เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 
   2. ประเภทของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจร่วมค้า 
   3. สาเหตุที่มีการท าธุรกิจแบบร่วมค้า 
   4. การบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้า 
   5. การแสดงสิทธิส่วนได้เสียและก าไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าในงบการเงินของผู้ร่วมค้า 

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

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

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

  4.1 มีความรู้เกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 
4.2 บอกประเภทของธุรกิจที่ด าเนินธุรกิจร่วมค้าได้ 
4.3 บอกสาเหตุที่มีการท าธุรกิจแบบร่วมค้าได้ 
4.4 บันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าได้ทั้งวิธีไม่เปิดสมุดบัญชีชุดร่วมค้าอีกชุดหนึ่ง และวิธีเปิด 
สมุดบัญชีชุดร่วมค้าอีกชุดหนึ่ง 
4.5 แสดงสิทธิส่วนได้เสียและก าไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้าในงบการเงินของผู้ร่วมค้าได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที ่ 25  มิถุนายน ถึงวันที่  29  มิถุนายน 2561 

ชั้น ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีการฝากขาย 
  1. ความหมายและความส าคัญของการฝากขาย 

2. ลักษณะของการฝากขาย 
3. วิธีการด าเนินการฝากขาย 
4. สิทธิของผู้รับฝากขาย 
5. หน้าที่ของผู้รับฝากขาย 
6. การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 
7. สินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย 
8. เงินล่วงหน้าจากผู้รับฝากขาย 
9. การส่งคืนสินค้าฝากขายที่ขายไม่ได้ 
10. การขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อ 
11. การจัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขาย 

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

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

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

 4.1 สรุปความหมายและความส าคัญของการฝากขายได้ 
  4.2 บอกลักษณะของการฝากขาย วิธีการด าเนินการฝากขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากขายได้ 
 4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้รับฝากขายได้ 
 4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้ฝากขายได้ 
 4.5 แสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลได้ 
 4.6 บันทึกบัญชีเพื่อขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อได้ 
 4.7 จัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขายได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที ่ 2  กรกฎาคม ถึงวันที่  6  กรกฎาคม 2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีการฝากขาย (ต่อ) 
  1. ความหมายและความส าคัญของการฝากขาย 

2. ลักษณะของการฝากขาย 
3. วิธีการด าเนินการฝากขาย 
4. สิทธิของผู้รับฝากขาย 
5. หน้าที่ของผู้รับฝากขาย 
6. การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 
7. สินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย 
8. เงินล่วงหน้าจากผู้รับฝากขาย 
9. การส่งคืนสินค้าฝากขายที่ขายไม่ได้ 
10. การขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อ 
11. การจัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขาย 

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

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

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

 4.1 สรุปความหมายและความส าคัญของการฝากขายได้ 
 4.2 บอกลักษณะของการฝากขาย วิธีการด าเนินการฝากขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากขายได้ 
 4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้รับฝากขายได้ 
 4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้ฝากขายได้ 
 4.5 แสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลได้ 
 4.6 บันทึกบัญชีเพื่อขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อได้ 
 4.7 จัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขายได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที ่ 9  กรกฎาคม  ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีการฝากขาย (ต่อ) 
  1. ความหมายและความส าคัญของการฝากขาย 

2. ลักษณะของการฝากขาย 
3. วิธีการด าเนินการฝากขาย 
4. สิทธิของผู้รับฝากขาย 
5. หน้าที่ของผู้รับฝากขาย 
6. การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 
7. สินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย 
8. เงินล่วงหน้าจากผู้รับฝากขาย 
9. การส่งคืนสินค้าฝากขายที่ขายไม่ได้ 
10. การขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อ 
11. การจัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขาย 

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

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

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

 4.1 สรุปความหมายและความส าคัญของการฝากขายได้ 
 4.2 บอกลักษณะของการฝากขาย วิธีการด าเนินการฝากขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากขายได้ 
 4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้รับฝากขายได้ 
 4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้ฝากขายได้ 
 4.5 แสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลได้ 
 4.6 บันทึกบัญชีเพื่อขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อได้ 
 4.7 จัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขายได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   16  กรกฎาคม   ถึงวันที่  20  กรกฎาคม  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การบัญชีการฝากขาย (ต่อ) 
  1. ความหมายและความส าคัญของการฝากขาย 

2. ลักษณะของการฝากขาย 
3. วิธีการด าเนินการฝากขาย 
4. สิทธิของผู้รับฝากขาย 
5. หน้าที่ของผู้รับฝากขาย 
6. การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย 
7. สินค้าคงเหลือของผู้ฝากขาย 
8. เงินล่วงหน้าจากผู้รับฝากขาย 
9. การส่งคืนสินค้าฝากขายที่ขายไม่ได้ 
10. การขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อ 
11. การจัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขาย 

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

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

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

  4.1 สรุปความหมายและความส าคัญของการฝากขายได้ 
4.2 บอกลักษณะของการฝากขาย วิธีการด าเนินการฝากขาย สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝาก 

ขายได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้รับฝากขายได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายด้านผู้ฝากขายได้ 
4.5 แสดงรายการสินค้าคงเหลือในงบดุลได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเพื่อขายสินค้าฝากขายเป็นเงินเชื่อได้ 
4.7 จัดท ารายงานผลก าไรขาดทุนจากการฝากขายได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   23  กรกฎาคม  ถึงวันที่  27  กรกฎาคม  2560 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและการซื้อขาย 

1. ความหมายและความส าคัญของการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเข่าซื้อ 
2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสญัญาเช่าซื้อ 
3. การบันทึกบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง 
4. การบันทึกรายการผิดบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบนัทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง 
5. การบันทึกบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบันทึกสินค้าเมื่อวันสิ้นงวด 
6. สินค้ารับแลกเปลี่ยน 
7. การผิดนัดช าระหนี้และการยดึสินค้าคืน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายและความส าคัญของการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเข่าซื้อได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเช่าซื้อ ตามวิธีบันทึกสินค้า 
   แบบต่อเนื่อง หรือวิธีบันทึกสินค้าเมื่อวันสิ้นงวด 
   4.3 จัดท างบก าไรขาดทุน งบดุล และปิดบัญชีตามเกณฑ์การขายตามสัญญาผ่อนช าระและ 
   สัญญาเข่าซื้อได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับแลกเปลี่ยน 
   4.5 บันทึกบัญชีบัญชีเกี่ยวกับการยึดสินค้าคืน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 



17 

 

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 และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม  ถึงวันที่ 3 สิงหาคม  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและการซื้อขาย (ต่อ) 

1. ความหมายและความส าคัญของการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเข่าซื้อ 
2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสญัญาเช่าซื้อ 
3. การบันทึกบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง 
4. การบันทึกรายการผิดบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบนัทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง 
5. การบันทึกบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบันทึกสินค้าเมื่อวันสิ้นงวด 
6. สินค้ารับแลกเปลี่ยน 
7. การผิดนัดช าระหนี้และการยดึสินค้าคืน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายและความส าคัญของการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเข่าซื้อได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเช่าซื้อ ตามวิธีบันทึกสินค้า 
   แบบต่อเนื่อง หรือวิธีบันทึกสินค้าเมื่อวันสิ้นงวด 
   4.3 จัดท างบก าไรขาดทุน งบดุล และปิดบัญชีตามเกณฑ์การขายตามสัญญาผ่อนช าระและ 
   สัญญาเข่าซื้อได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับแลกเปลี่ยน 
   4.5 บันทึกบัญชีบัญชีเกี่ยวกับการยึดสินค้าคืน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  6  สิงหาคม   ถึงวันที่  10  สิงหาคม  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและการซื้อขาย (ต่อ) 

1. ความหมายและความส าคัญของการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเข่าซื้อ 
2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสญัญาเช่าซื้อ 
3. การบันทึกบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง 
4. การบันทึกรายการผิดบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบนัทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง 
5. การบันทึกบัญชีกรณีกิจการใช้วิธีบันทึกสินค้าเมื่อวันสิ้นงวด 
6. สินค้ารับแลกเปลี่ยน 
7. การผิดนัดช าระหนี้และการยดึสินค้าคืน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายและความส าคัญของการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเข่าซื้อได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระและสัญญาเช่าซื้อ ตามวิธีบันทึกสินค้า 
   แบบต่อเนื่อง หรือวิธีบันทึกสินค้าเมื่อวันสิ้นงวด 
   4.3 จัดท างบก าไรขาดทุน งบดุล และปิดบัญชีตามเกณฑ์การขายตามสัญญาผ่อนช าระและ 
   สัญญาเข่าซื้อได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับแลกเปลี่ยน 
   4.5 บันทึกบัญชีบัญชีเกี่ยวกับการยึดสินค้าคืน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   13  สิงหาคม   ถึงวันที่  17  สิงหาคม  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและสัญญาเช่าซื้อ 
 1. ความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
 2. การค านวณดอกเบี้ย 
 3. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระ 
 4. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อ 
 5.การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
   4.2 ค านวณดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อได้ 
   4.3 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.5 สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อในงบการเงิน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   20  สิงหาคม   ถึงวันที่  24  สิงหาคม  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ) 
 1. ความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
 2. การค านวณดอกเบี้ย 
 3. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระ 
 4. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อ 
 5.การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
   4.2 ค านวณดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อได้ 
   4.3 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.5 สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อในงบการเงิน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   27  สิงหาคม   ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ) 
 1. ความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
 2. การค านวณดอกเบี้ย 
 3. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระ 
 4. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อ 
 5.การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
   4.2 ค านวณดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อได้ 
   4.3 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.5 สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อในงบการเงิน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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)  /    
 
 



27 

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   3  กันยายน   ถึงวันที่  7  กันยายน  2561 

ชั้น ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6     จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6     จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ) 
 1. ความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
 2. การค านวณดอกเบี้ย 
 3. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระ 
 4. การบันทึกรายการเก่ียวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อ 
 5.การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกความหมายของดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ 
   4.2 ค านวณดอกเบี้ยตามสัญญาผ่อนช าระและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อได้ 
   4.3 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช าระด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.4 บันทึกรายการเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อได้ 
   4.5 สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายตามสัญญาเช่าซื้อด้านผู้ขายและผู้ซื้อในงบการเงิน 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   10  กันยายน   ถึงวันที่  14  กันยายน 2561 

ชั้น ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6     จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6     จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือระบบบัญชีเดี่ยว  
 1. ลักษณะของกิจการที่ท าการผลิตสินค้า 
 2. วงจรการผลิต 
 3.  ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนทุนผลิต 
 4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน 
 6. การบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 7. ระบบบัญชีต้นทุน 
 8. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 
 9. ระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอน 
 10. งบการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 สรุปความหมายและความส าคัญของระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ 
   4.2 ค านวณก าไรขาดทุนโดยการเปรียบเทียบทุนได้ 
   4.3 ค านวณก าไรขาดทุนโดยการวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบก าไรขาดทุนได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเมื่อเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบมาเป็นระบบบัญชีคู่ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   17  กันยายน   ถึงวันที่  22  กันยายน  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือระบบบัญชีเดี่ยว (ต่อ)  
 1. ลักษณะของกิจการที่ท าการผลิตสินค้า 
 2. วงจรการผลิต 
 3.  ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนทุนผลิต 
 4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน 
 6. การบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 7. ระบบบัญชีต้นทุน 
 8. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 
 9. ระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอน 
 10. งบการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 สรุปความหมายและความส าคัญของระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ 
   4.2 ค านวณก าไรขาดทุนโดยการเปรียบเทียบทุนได้ 
   4.3 ค านวณก าไรขาดทุนโดยการวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบก าไรขาดทุนได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเมื่อเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบมาเป็นระบบบัญชีคู่ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   24  กันยายน   ถึงวันที่  28  กันยายน  2561 

ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ านวนเต็ม 24 คน   เวลาเรียน  วันอังคาร  
ชั้น ปวส. 2/3 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 35 คน   เวลาเรียน  วันพุธ 
ชั้น ปวส. 2/4 สาย ม.6    จ านวนเต็ม 39 คน   เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ระบบบัญชีท่ีไม่สมบูรณ์แบบหรือระบบบัญชีเดี่ยว (ต่อ)  
 1. ลักษณะของกิจการที่ท าการผลิตสินค้า 
 2. วงจรการผลิต 
 3.  ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนทุนผลิต 
 4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน 
 6. การบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 7. ระบบบัญชีต้นทุน 
 8. ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท า 
 9. ระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอน 
 10. งบการเงินส าหรับกิจการผลิตสินค้า 
2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 สรุปความหมายและความส าคัญของระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ 
   4.2 ค านวณก าไรขาดทุนโดยการเปรียบเทียบทุนได้ 
   4.3 ค านวณก าไรขาดทุนโดยการวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบก าไรขาดทุนได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเมื่อเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบมาเป็นระบบบัญชีคู่ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

 

 

 

 



35 

 

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 และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค้าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยท
ีสุ่ด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
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30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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) 


