
 
 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  หลักการบัญชีเบื้องต้น 1  รหัสวิชา  20200901 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2552 

ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2561 
 

 
อาจารย์ผู้สอน   นางสาวหัทยา  ภูน้้าเย็น 

สาขาวิชาการบัญชี 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ้านวนเต็ม 25 คน  เวลาเรียนวันอังคาร   เวลา 13.00 – 17.00  น. 

ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ้านวนเต็ม 10 คน  เวลาเรียนวันอังคาร   เวลา 13.00 – 17.00  น. 

ชั้น ปวส.1/3 การตลาด  จ้านวนเต็ม 16 คน  เวลาเรียนวันอังคาร   เวลา 13.00 – 17.00  น. 

ชั้น ปวส.1/3 การจัดการ  จ้านวนเต็ม 30 คน  เวลาเรียนวันพฤหัสบดี  เวลา 13.00 – 17.00  น. 

  ห้องเรียน 2405 

  
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 4  มิถุนายน ถึงวันที่  8  มิถุนายน 2561  

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 
  1. ควำมหมำยของกำรบัญชี 
  2. จุดประสงค์ของกำรบัญชี 
  3. ประโยชน์ของข้อมูลกำรบัญชี 
  4. ข้อแนะน ำกำรเรียนวิชำบัญชี 
  5. แม่บทกำรบัญชี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

  4.1 อธิบำยควำมหมำยของกำรบัญชีได้ 
4.2 บอกจุดประสงค์ของกำรบัญชีได้ 
4.3 บอกประโยชน์ของข้อมูลกำรบัญชีได้ 
4.4 แนะน ำกำรเรียนวิชำบัญชีได้ 
4.5 อธิบำยแม่บทกำรบัญชีได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
      4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
            ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    



3 

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที ่ 11  มิถุนายน  ถึงวันที่ 15  มิถุนายน 2561  

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ (ทุน) 
  1. สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของ 

2. สมกำรบัญชี 
3. งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

  4.1 อธิบำยและค ำนวณสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของได้ 
4.2 อธิบำยและค ำนวณสมกำรบัญชีได้ 
4.3 อธิบำยและแสดงกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง  

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
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       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที ่ 18  มิถุนายน ถึงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ (ทุน) (ต่อ) 
  1. สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของ 

2. สมกำรบัญชี 
3. งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

  4.1 อธิบำยและค ำนวณสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของได้ 
4.2 อธิบำยและค ำนวณสมกำรบัญชีได้ 
4.3 อธิบำยและแสดงกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง  

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำที่ขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
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       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที ่ 25  มิถุนายน ถึงวันที่  29  มิถุนายน 2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวิเคราะห์รายการค้า 
 1. รูปแบบของกิจกำร 
 2. รำยกำรค้ำ 
 3. หลักในกำรวิเครำะห์รำยกำรค้ำ 
 4. กำรวิเครำะห์รำยกำรค้ำตำมหลักกำรบัญชีคู่ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

 4.1 บอกรูปแบบของกิจกำรได้ 
 4.2 อธิบำยรำยกำรค้ำได้ 
 4.3 วิเครำะห์รำยกำรค้ำตำมหลักกำรได้ 
 4.4 วิเครำะห์รำยกำรค้ำตำมหลักกำรบัญชีคู่ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที ่ 2  กรกฎาคม ถึงวันที่  6  กรกฎาคม 2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวิเคราะห์รายการค้า (ต่อ) 
 1. รูปแบบของกิจกำร 
 2. รำยกำรค้ำ 
 3. หลักในกำรวิเครำะห์รำยกำรค้ำ 
 4. กำรวิเครำะห์รำยกำรค้ำตำมหลักกำรบัญชีคู่ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

 4.1 บอกรูปแบบของกิจกำรได้ 
 4.2 อธิบำยรำยกำรค้ำได้ 
 4.3 วิเครำะห์รำยกำรค้ำตำมหลักกำรได้ 
 4.4 วิเครำะห์รำยกำรค้ำตำมหลักกำรบัญชีคู่ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดต้ิดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที ่ 9  กรกฎาคม  ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว 
   1. ควำมหมำยของสมุดรำยวันขั้นต้น 
   2. ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น  
   3. รูปแบบของสมุดรำยวันทั่วไป 
  4. กำรก ำหนดผังบัญชี 
  5. หลักกำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไป 
   6. กำรบันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชีคู่ในสมุดรำยวันทั่วไป 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

 4.1  อธิบำยควำมหมำยของสมุดรำยวันขั้นต้นได้ 
 4.2  บอกประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้นได้ 
 4.3  อธิบำยรูปแบบของสมุดรำยวันทั่วไปได้ 
 4.4  อธิบำยและก ำหนดผังบัญชีได้ 
 4.5  อธิบำยหลักกำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไปได้ 
 4.6  บันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชีคู่ในสมุดรำยวันทั่วไปได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   16  กรกฎาคม   ถึงวันที่  20  กรกฎาคม  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว (ต่อ) 
   1. ควำมหมำยของสมุดรำยวันขั้นต้น 
   2. ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น  
   3. รูปแบบของสมุดรำยวันทั่วไป 
  4. กำรก ำหนดผังบัญชี 
  5. หลักกำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไป 
   6. กำรบันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชีคู่ในสมุดรำยวันทั่วไป 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

 4.1  อธิบำยควำมหมำยของสมุดรำยวันขั้นต้นได้ 
 4.2  บอกประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้นได้ 
 4.3  อธิบำยรูปแบบของสมุดรำยวันทั่วไปได้ 
 4.4  อธิบำยและก ำหนดผังบัญชีได้ 
 4.5  อธิบำยหลักกำรบันทึกรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไปได้ 
 4.6  บันทึกบัญชีตำมหลักกำรบัญชีคู่ในสมุดรำยวันทั่วไปได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   23  กรกฎาคม  ถึงวันที่  27  กรกฎาคม  2560 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การผ่านรายการไปบัญชแียกประเภททั่วไป 
 1. ควำมหมำยของบัญชีแยกประเภท 
 2.  ประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภท 
 3.  รูปแบบของบัญชีแยกประเภท 
 4.  กำรผ่ำนรำยกำรจำกสมุดรำยวนัทั่วไป ไปสมุดบัญชีแยกประเภท 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยของบัญชีแยกประเภทได้ 
   4.2  บอกประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภทได้ 
   4.3  อธิบำยรูปแบบของบัญชีแยกประเภทได้ 
   4.4  อธิบำยและผ่ำนรำยกำรจำกสมุดรำยวันทั่วไป ไปสมุดบัญชีแยกประเภทได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  30 กรกฎาคม  ถึงวันที่ 3 สิงหาคม  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การผ่านรายการไปบัญชแียกประเภททั่วไป (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของบัญชีแยกประเภท 
 2.  ประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภท 
 3.  รูปแบบของบัญชีแยกประเภท 
 4.  กำรผ่ำนรำยกำรจำกสมุดรำยวนัทั่วไป ไปสมุดบัญชีแยกประเภท 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยของบัญชีแยกประเภทได้ 
   4.2  บอกประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภทได้ 
   4.3  อธิบำยรูปแบบของบัญชีแยกประเภทได้ 
   4.4  อธิบำยและผ่ำนรำยกำรจำกสมุดรำยวันทั่วไป ไปสมุดบัญชีแยกประเภทได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  6  สิงหาคม   ถึงวันที่  10  สิงหาคม  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบทดลอง 
 1. ควำมหมำยของงบทดลอง 
 2.  รูปแบบของงบทดลอง 
 3.  กำรหำยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดนิสอ 
 4.  กำรจัดท ำงบทดลอง 
 5.  แนวทำงปฏิบัติเมื่องบทดลองไม่ลงตัว 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยของงบทดลองได้ 
   4.2  บอกรูปแบบของงบทดลองได้ 
   4.3  อธิบำยและหำยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอได้ 
   4.4  อธิบำยและจัดท ำงบทดลองได้ 
   4.5  บอกแนวทำงปฏิบัติเมื่องบทดลองไม่ลงตัวได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   13  สิงหาคม   ถึงวันที่  17  สิงหาคม  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กระดาษท้าการ 
 1.  ควำมหมำยและประโยชน์ของกระดำษท ำกำร 
 2.  รูปแบบของกระดำษท ำกำรชนิด 6 ช่อง 
 3.  ขั้นตอนในกำรจัดท ำกระดำษท ำกำร 6 ช่อง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยและประโยชน์ของกระดำษท ำกำรได้  
    4.2  บอกรูปแบบของกระดำษท ำกำรชนิด 6 ช่องได้ 
   4.3  จัดท ำกระดำษท ำกำร 6 ช่อง ตำมข้ันตอนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
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       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   20  สิงหาคม   ถึงวันที่  24  สิงหาคม  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การปรับปรุงบัญชี 
 1. ควำมหมำยของรำยกำรปรับปรุง 
 2. จุดประสงค์ของกำรบันทึกรำยกำรปรับปรุง 
 3. ประเภทของรำยกำรปรับปรุง 
 4. วิธีบันทึกรำยกำรปรับปรุงในสมุดรำยวันทั่วไป 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีได้ 
   4.2  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปได้ 
   4.3  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยได้ 
   4.4  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำได้ 
   4.5  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีรำยได้รับ ล่วงหน้ำได้ 
   4.6  อธิบำยและตั้งหนี้สงสัยจะสูญ 
   4.7  อธิบำยและคิดค่ำเสื่อมรำคำได้ 
   4.8  อธิบำยและบันทึกรำยกำรกลับรำยกำรทำงกำรบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   27  สิงหาคม   ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การปรับปรุงบัญชี (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของรำยกำรปรับปรุง 
 2. จุดประสงค์ของกำรบันทึกรำยกำรปรับปรุง 
 3. ประเภทของรำยกำรปรับปรุง 
 4. วิธีบันทึกรำยกำรปรับปรุงในสมุดรำยวันทั่วไป 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีได้ 
   4.2  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปได้ 
   4.3  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยได้ 
   4.4  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำได้ 
   4.5  อธิบำยและปรับปรุงรำยกำรบัญชีรำยได้รับ ล่วงหน้ำได้ 
   4.6  อธิบำยและตั้งหนี้สงสัยจะสูญ 
   4.7  อธิบำยและคิดค่ำเสื่อมรำคำได้ 
   4.8  อธิบำยและบันทึกรำยกำรกลับรำยกำรทำงกำรบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   3  กันยายน   ถึงวันที่  7  กันยายน  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบการเงิน 
 1. ควำมหมำยของงบกำรเงิน 
 2. งบกำรเงินฉบับสมบูรณ์ 
 3. งบก ำไรขำดทุน 
 4. งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยของงบกำรเงินได้ 
   4.2  บอกองค์ประกอบของงบกำรเงินได้ 
   4.3  อธิบำยและจัดท ำงบก ำไรขำดทุนได้ 
   4.4  อธิบำยและจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   10  กันยายน   ถึงวันที่  14  กันยายน 2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   งบการเงิน (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของงบกำรเงิน  
 2. งบกำรเงินฉบับสมบูรณ์ 
 3. งบก ำไรขำดทุน 
 4. งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยของงบกำรเงินได้ 
   4.2  บอกองค์ประกอบของงบกำรเงินได้ 
   4.3  อธิบำยและจัดท ำงบก ำไรขำดทุนได้ 
   4.4  อธิบำยและจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   17  กันยายน   ถึงวันที่  22  กันยายน  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การปิดบัญชี 
 1. ควำมหมำยของกำรปิดบัญชี 
 2. ขั้นตอนกำรปิดบัญชี 
 3. กำรบันทึกรำยกำรปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไป 
   4. กำรผ่ำนรำยกำรปิดบัญชีจำกสมุดรำยวันทั่วไป ไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป 
   5. กำรปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
   6. กำรจัดท ำงบทดลองหลังกำรปิดบัญชี 
 7. วงจรบัญช ี
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยของกำรปิดบัญชีได้ 
   4.2  บอกขั้นตอนกำรปิดบัญชีได้ 
   4.3  อธิบำยและบันทึกรำยกำรปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไปได้ 
   4.4  อธิบำยและผ่ำนรำยกำรปิดบัญชี จำกสมุดรำยวันทั่วไปไปยังสมุดแยกประเภททั่วไปได้ 
   4.5  อธิบำยและปิดบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้ำของในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปได้ 
   4.6  อธิบำยและจัดท ำงบทดลองหลังกำรปิดบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   24  กันยายน   ถึงวันที่  28  กันยายน  2561 

ชั้น ปวส.1/3 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 25 คน  เวลำเรียนวันอังคำร   
ชั้น ปวส.1/4 คอมธุรกิจ  จ ำนวนเต็ม 10 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรตลำด  จ ำนวนเต็ม 16 คน  เวลำเรียนวันอังคำร    
ชั้น ปวส.1/3 กำรจัดกำร  จ ำนวนเต็ม 30 คน  เวลำเรียนวนัพฤหัสบดี   
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  บัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ 
 5. กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. กำรพัฒนำชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. กำรท ำบัญชีครัวเรือน 
 8. กำรน ำหลักกำรบัญชีมำประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. กำรจัดท ำงบประมำณส่วนบุคคล 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบำยควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   4.2  อธิบำยปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   4.3  น ำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
   4.4  อธิบำยเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริได้ 
   4.5  ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรด ำเนินชีวิตได้ 
   4.6  พัฒนำชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   4.7  อธิบำยและท ำบัญชีครัวเรือนได้ 
   4.8  น ำหลักกำรบัญชีมำประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค้าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำเครื่องหมำย 
 ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผล วิชำนี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำท้ังเนื้อหำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เขำ้สอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ /     
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวำ่งกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกำสใหผู้้เรยีนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือช้ีแจงไดก้ระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /     
20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนท่ีก ำหนดใหผู้้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกำสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
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30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสรมิภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

  ดีมำก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปำนกลำง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมำก   (1.00 – 1.49) 


