
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  กระบวนการจัดท าบัญชี  รหัสวิชา  10216308 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2552 

ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2562 
 
 
 

อาจารย์ผูส้อน   นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี 
ชั้น  ปวช.3  จ านวนเตม็ 17 คน  หอ้งเรียน 2405 

 เวลาเรียน  วันอังคาร   เวลา 08.00 – 11.00  น. 
   วันพฤหัสบดี   เวลา 13.00 – 15.00 น.  
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 4  พฤศจิกายน ถึงวันที ่ 8  พฤศจิกายน  2562 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   รูปแบบของธุรกิจ 

1. ความหมายและประเภทของธุรกิจ 
2. กิจการเจ้าของคนเดียว 
3. ห้างหุ้นส่วน 
4. บริษัทจ ากัด 
5. การประกอบธุรกิจแบบพอเพียง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิค 
      ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ 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 อธิบายความหมายและประเภทของธุรกิจ 

 4.2 อธิบายกิจการเจ้าของคนเดียว 
4.3 อธิบายห้างหุ้นส่วน 
4.4 อธิบายบริษัทจ ากัด 
4.5 อธิบายการประกอบธุรกิจแบบพอเพียง 

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 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   รูปแบบของธุรกิจ (ต่อ) 

1. ความหมายและประเภทของธุรกิจ 
2. กิจการเจ้าของคนเดียว 
3. ห้างหุ้นส่วน 
4. บริษัทจ ากัด 
5. การประกอบธุรกิจแบบพอเพียง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิค 
      ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ 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 อธิบายความหมายและประเภทของธุรกิจ 

 4.2 อธิบายกิจการเจ้าของคนเดียว 
4.3 อธิบายห้างหุ้นส่วน 
4.4 อธิบายบริษัทจ ากัด 
4.5 อธิบายการประกอบธุรกิจแบบพอเพียง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที ่ 18 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจดทะเบียนพาณิชย์  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  การจดทะเบียนบริษัท

จ ากัด  และการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
2. ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
3. ประเภทการจดทะเบียน 
4. สถานที่การจดทะเบียนและก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
5. พาณิชย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
6. บทก าหนดโทษ  และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
7. การจดทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
8. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
9. การเลิกห้างหุ้นส่วน 
10. การช าระบัญชีและการจดทะเบียนการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
11. การจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
12. การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชีบริษัทจ ากัด 
13. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด 

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   ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 อธิบายผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
4.2 อธิบายผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.3 อธิบายประเภทการจดทะเบียน 
4.4 อธิบายสถานที่การจดทะเบียนและก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.5 อธิบายพาณิชย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.6 อธิบายบทก าหนดโทษ  และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.7 อธิบายการจดทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4.8 อธิบายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
4.9 อธิบายการเลิกห้างหุ้นส่วน 
4.10 การช าระบัญชีและการจดทะเบียนการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
4.11 อธิบายการจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
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4.12 อธิบายการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชีบริษัทจ ากัด 
4.13 อธิบายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
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 ระหว่างวันที่  25  พฤศจิกายน ถึงวันที่  29  พฤศจิกายน 2562  

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจดทะเบียนพาณิชย์  การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  การจดทะเบียนบริษัท

จ ากัด  และการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
2. ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
3. ประเภทการจดทะเบียน 
4. สถานที่การจดทะเบียนและก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
5. พาณิชย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
6. บทก าหนดโทษ  และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
7. การจดทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
8. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
9. การเลิกห้างหุ้นส่วน 
10. การช าระบัญชีและการจดทะเบียนการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
11. การจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
12. การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชีบริษัทจ ากัด 
13. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด 

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   ความมวีินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 

4.1 อธิบายผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 
4.2 อธิบายผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.3 อธิบายประเภทการจดทะเบียน 
4.4 อธิบายสถานที่การจดทะเบียนและก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.5 อธิบายพาณิชย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.6 อธิบายบทก าหนดโทษ  และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
4.7 อธิบายการจดทะเบียนประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4.8 อธิบายการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
4.9 อธิบายการเลิกห้างหุ้นส่วน 
4.10 การช าระบัญชีและการจดทะเบียนการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
4.11 อธิบายการจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
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4.12 อธิบายการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชีบริษัทจ ากัด 
4.13 อธิบายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที ่ 2  ธันวาคม ถึงวันที่  6  ธันวาคม 2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานธุรกิจ 
1. เอกสารในการด าเนินงานของธุรกิจ 
2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
3. ประเภทของเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
4. การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

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

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

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

4.1 อธิบายเอกสารในการด าเนินงานของธุรกิจ 
4.2 อธิบายเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
4.3 อธิบายประเภทของเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
4.4 อธิบายการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที ่ 9  ธันวาคม  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม  2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานธุรกิจ (ต่อ) 
1. เอกสารในการด าเนินงานของธุรกิจ 
2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
3. ประเภทของเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
4. การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

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

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

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

4.1 อธิบายเอกสารในการด าเนินงานของธุรกิจ 
4.2 อธิบายเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
4.3 อธิบายประเภทของเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
4.4 อธิบายการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

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)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   16  ธันวาคม   ถึงวันที่  20  ธันวาคม  2562 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร 
1. เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
2. การน าเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรยีบเรียงเนื้อหา 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 อธิบายเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
4.2 วิเคราะห์เอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 

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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

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

                                          อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   23  ธันวาคม  ถึงวันที่  27  ธันวาคม  2562 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร (ต่อ) 
1. เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
2. การน าเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 

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 อธิบายเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
4.2 วิเคราะห์เอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 



14 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กระบวนการจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี 

1. การจัดท าบัญชีของธรุกิจบรกิาร 
2. การจัดท าบัญชีของธรุกิจซื้อขายสินค้า 
3. การจัดท าบัญชธีุรกิจอุตสาหกรรม 

2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา 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 จัดท าบัญชีของธุรกิจบริการ 
4.2 จัดท าบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า 

   4.3 จัดท าบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม 
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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  6  มกราคม   ถึงวันที่  10  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กระบวนการจัดท าบัญชีตามวงจรบัญชี (ต่อ) 

1. การจัดท าบัญชีของธรุกิจบรกิาร 
2. การจัดท าบัญชีของธรุกิจซื้อขายสินค้า 
3. การจัดท าบัญชธีุรกิจอุตสาหกรรม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา 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 จัดท าบัญชีของธุรกิจบริการ 
4.2 จัดท าบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า 

   4.3 จัดท าบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม 
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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดต้ิดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  13  มกราคม   ถึงวันที่  17  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดท างบการเงินตามกฎหมายบัญชี 

1. การน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญช ี
2. ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเนื้อหา 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 อธิบายการน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
   4.2 อธิบายก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   20  มกราคม   ถึงวันที่  24  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดท างบการเงินตามกฎหมายบัญชี (ต่อ) 

1. การน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญช ี
2. ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

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 อธิบายการน าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 
   4.2 อธิบายก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   27  มกราคม   ถึงวันที่  31  มกราคม  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การยื่นงบการเงินตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
 2. การตรวจสอบเอกสารการน าส่งงบการเงิน 
 3. แนวทางเก่ียวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ 
 4. การกรอกเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการน าส่งงบการเงิน 
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 บอกหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
  4.2 อธิบายการตรวจสอบเอกสารการน าส่งงบการเงิน 
  4.3 อธิบายแนวทางเกี่ยวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ 

   4.4 กรอกเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการน าส่งงบการเงิน 
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)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   3  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การยื่นงบการเงินตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ต่อ) 
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
 2. การตรวจสอบเอกสารการน าส่งงบการเงิน 
 3. แนวทางเก่ียวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ 
 4. การกรอกเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการน าส่งงบการเงิน 
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 บอกหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
  4.2 อธิบายการตรวจสอบเอกสารการน าส่งงบการเงิน 
  4.3 อธิบายแนวทางเกี่ยวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ 

   4.4 กรอกเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการน าส่งงบการเงิน 
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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   10  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆประมวลรัษฎากร 
 1. การน าส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 2. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  (ภ.ง.ด.50) 
 3. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภ.ง.ด.51) 
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 อธิบายการน าส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 4.2 อธิบายการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  (ภ.ง.ด.50) 

  4.3 อธิบายการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภ.ง.ด.51) 
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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวนัที่   17  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆประมวลรัษฎากร (ต่อ) 
 1. การน าส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 2. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  (ภ.ง.ด.50) 
 3. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภ.ง.ด.51) 
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 อธิบายการน าส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 4.2 อธิบายการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  (ภ.ง.ด.50) 

  4.3 อธิบายการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภ.ง.ด.51) 
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)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวหัทยา  ภูน้ าเย็น) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   24  กุมภาพันธ์   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2563 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆประมวลรัษฎากร (ต่อ) 
 1. การน าส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 2. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  (ภ.ง.ด.50) 
 3. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภ.ง.ด.51) 
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 อธิบายการน าส่งเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 4.2 อธิบายการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  (ภ.ง.ด.50) 

  4.3 อธิบายการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี  (ภ.ง.ด.51) 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

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

                                             อาจารย์ผู้สอน 



23 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     
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.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

  ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


