
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  6  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2560  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   โปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชี และกำรใช้งำนเบื้องต้น 

  1. ลักษณะของโปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชี      
  2. ควำมส ำคัญของกำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปมำใช้ในงำนบัญชี 
  3. คุณสมบัติในกำรใช้งำน 
  4. ข้อแตกต่ำงกำรท ำบัญชีด้วยมือและกำรใช้โปรแกรม  
  5. กำรติดตั้งโปรแกรมและสร้ำงShortcut Icon 
  6. กำรเข้ำสู่โปรแกรม 
  7. ส่วนประกอบของโปรแกรม 
 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 อธิบำยลักษณะของโปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชีได้ 
  4.2 อธิบำยควำมส ำคัญของกำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปมำใช้ในงำนบัญชีได้ 
  4.3 บอกคุณสมบัติในกำรใช้งำนได้ 
  4.4 บอกข้อแตกต่ำงกำรท ำบัญชีด้วยมือและกำรใช้โปรแกรมได้ 
  4.5 สำมำรถติดตั้งโปรแกรมและสร้ำงShortcut Icon ได ้
  4.6 สำมำรถเข้ำสู่โปรแกรมได้ 
  4.7 บอกส่วนประกอบของโปรแกรมได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   โปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชี และกำรใช้งำนเบื้องต้น (ต่อ) 
  1. ส่วนประกอบของโปรแกรม 
  2. แถบเครื่องมือ 
  3. กำรสร้ำงโฟลเดอร์เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
  4. กำรสร้ำงโฟลเดอร์ใหม่ 
  5. กำรปิดไฟล์และเปิดข้อมูลเดิม 
  6. กำรออกจำกโปรแกรม 
  7. กำรแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในกำรบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
  8. วงจรบัญชีโปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชี 
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 บอกส่วนประกอบของโปรแกรมได้ 
  4.2 บอกวิธีใช้แถบเครื่องมือได้ 
  4.3 สำมำรถสร้ำงโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลได้ 
  4.4 สำมำรถสร้ำงโฟลเดอร์ใหม่ได้ 
  4.5 สำมำรถปิดไฟล์และเปิดข้อมูลเดิมได้  
  4.6 อธิบำยวิธีออกจำกโปรแกรมได้ 
  4.7 สำมำรถแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ได้ 
  4.8 สำมำรถอธิบำยวงจรบัญชีโปรแกรมส ำเร็จรูปบัญชีได้ 
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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    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24  พฤศจิกายน 2560  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรเริ่มต้นใช้งำนและกำรบันทึกข้อมูลเริ่มต้น 

  1.   ควำมหมำยของกำรเริ่มต้นใช้งำน 
  2.   ขั้นตอนกำรเริ่มต้นใช้งำน 
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 อธิบำยควำมหมำยของกำรเริ่มต้นใช้งำนได้ 
  4.2 บอกขั้นตอนกำรเริ่มต้นใช้งำนได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1  ธันวาคม 2560  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรเริ่มต้นใช้งำนและกำรบันทึกข้อมูลเริ่มต้น (ต่อ) 
  1.   กำรบันทึกข้อมูลเริ่มต้น 
  2.   ขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลข้นต้น 
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 อธิบำยกำรบนัทึกข้อมูลเริ่มต้นได้ 
  4.2 อธิบำยขั้นตอนกำรบันทึกข้อมูลข้นต้นได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม ถึงวันที่ 8  ธันวาคม 2560  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรเริ่มต้นใช้งำนและกำรบันทึกข้อมูลเริ่มต้น (ต่อ) 
  1.   กำรใช้ฟังก์ชั่นคีย์และปุ่มต่ำง ๆ ที่หน้ำจอกำรสร้ำงผังบัญชี 
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 อธิบำยกำรใช้ฟังก์ชั่นคีย์และปุ่มต่ำง ๆ ที่หน้ำจอกำรสร้ำงผังบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม ถึงวันที่ 15  ธันวาคม 2560  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรเริ่มต้นใช้งำนและกำรบันทึกข้อมูลเริ่มต้น (ต่อ) 
  1.   กำรพิมพ์รำยงำน-รำยละเอียดผังบัญชี 
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 สำมำรถพิมพ์รำยงำน-รำยละเอียดผังบัญชีได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7 ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม ถึงวันที่ 22  ธันวาคม 2560  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรเริ่มต้นใช้งำนและกำรบันทึกข้อมูลเริ่มต้น (ต่อ) 
  1.   กำรเพ่ิมและจัดเรียงรำยกำรบัญชีใหม่ 
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 บอกกำรเพ่ิมและจัดเรียงรำยกำรบัญชีใหม่ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8 ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม ถึงวันที่ 29  ธันวาคม 2560  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรเริ่มต้นใช้งำนและกำรบันทึกข้อมูลเริ่มต้น (ต่อ) 
  1.   กำรตรวจสอบรำยละเอียดและวิธีแก้ไข ผังบัญชี 
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 อธิบำยกำรตรวจสอบรำยละเอียดและวิธีแก้ไข ผังบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9 ระหว่างวันที่  1  มกราคม ถึงวันที่ 5  มกราคม 2561  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรบันทึกข้อมูลรำยวันและกำรออกรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำง ๆ 

  1. ควำมหมำยของข้อมูลรำยวัน 
  2. กำรบันทึกข้อมูลรำยวัน 
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 อธิบำยควำมหมำยของข้อมูลรำยวนัได้ 
  4.2 สำมำรถบันทึกข้อมูลรำยวนัได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10 ระหว่างวันที่  8  มกราคม ถึงวันที่ 12  มกราคม 2561  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรบันทึกข้อมูลรำยวันและกำรออกรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน 
         ในรูปแบบต่ำง ๆ (ต่อ) 

  1. กำรบันทึกรำยละเอียดที่เมนูรำยวัน 
  2. กำรบันทึกรำยกำรที่เมนูข้อมูลรำยวัน 
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 สำมำรถบนัทึกรำยละเอียดที่เมนูรำยวนัได้ 
  4.2 สำมำรถบันทึกรำยกำรที่เมนูข้อมูลรำยวันได ้

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11 ระหว่างวันที่  15  มกราคม ถึงวันที่ 19  มกราคม 2561  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรบันทึกข้อมูลรำยวันและกำรออกรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน 
         ในรูปแบบต่ำง ๆ (ต่อ) 

  1. กำรแสดงรำยกำรข้อมูลรำยวันกำร แก้ไข และวิธีเลือก 
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 สำมำรถแสดงรำยกำรข้อมูลรำยวันกำร แก้ไข และวิธีเลือกได้ 
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12 ระหว่างวันที่  22  มกราคม ถึงวันที่ 26  มกราคม 2561  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรบันทึกข้อมูลรำยวันและกำรออกรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน 
         ในรูปแบบต่ำง ๆ (ต่อ) 

  1. วิธีสั่งพิมพ์และกำรออกรำยงำนทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำง ๆ 
  2. กำรออกรำยงำนงบกำรเงิน 
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 อธิบำยวธิีสั่งพิมพ์และกำรออกรำยงำนทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ 
  4.2 สำมำรถออกรำยงำนงบกำรเงินได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13 ระหว่างวันที่  29  มกราคม ถึงวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวขอ้เรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรปิดบัญชี 
 1. กำรปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไป 
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 สำมำรถปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไปได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 



22 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14 ระหว่างวันที่  5  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรปิดบัญชี (ต่อ) 
 1. กำรปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไป 
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 สำมำรถปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไปได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15 ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2561  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรปิดบัญชี (ต่อ) 
 1. ขั้นตอนกำรปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์           
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 อธิบำยขั้นตอนกำรปิดบัญชีในสมุดรำยวนัทั่วไปดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้         
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16 ระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2561  

  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรปิดบัญชี (ต่อ) 
 1. ขั้นตอนกำรปิดบัญชีในสมุดรำยวันทั่วไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์           
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 อธิบำยขั้นตอนกำรปิดบัญชีในสมุดรำยวนัทั่วไปดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้         
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17 ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2  มีนาคม 2561  
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2 สำยตรง รวม 24 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/1 สำย ม.6 รวม 31 คน 
  จ ำนวนนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.2/2 สำย ม.6 รวม 31 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรใช้เครื่องมือและอรรถประโยชน์ Tools and Utility 
 1. ตัวเลือก    2. ดูก่อนพิมพ์ 
 3. กำรสร้ำงผังบัญชี   4. กำรท ำสมุดบัญชี 
 5. กำรตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูล 
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 สำมำรถใช้เครื่องมืออรรถประโยชน์ (Tools and Utility) เช่น ตวัเลือก ดูก่อนพิมพ์ กำรสร้ำง                  
        ผงับัญชี กำรท ำสมุดบัญชี และกำรตรวจสอบควำมผิดพลำดของข้อมูลได้ 

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........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย ✓ 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. เข้ำสอนสม่ 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 /     
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25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (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) 


