
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  การบัญชีชั้นสูง 1  รหัสวิชา  20216305 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2552 

ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2560 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   นางสาวหทัยา  ภูน้้าเย็น 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ้านวนเต็ม 24 คน   ห้องเรียน 2403 

เวลาเรียน  วันจันทร์    เวลา 08.00 – 12.00  น.  
 
 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 5  มิถุนายน ถึงวันที่  9  มิถุนายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 23 คน   ขำดเรียน 1 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า 
  1. ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกำรร่วมค้ำ 

2. ประเภทของธุรกิจที่ด ำเนินธุรกิจร่วมค้ำ 
3. สำเหตุที่มีกำรท ำธุรกิจแบบร่วมค้ำ 
4. กำรบันทึกบัญชีของกิจกำรร่วมค้ำ 
5. กำรแสดงสิทธิส่วนได้เสียและก ำไรขำดทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินของผู้ร่วมค้ำ 

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 มีควำมรู้เกี่ยวกับกิจกำรร่วมค้ำ 
4.2 บอกประเภทของธุรกิจที่ด ำเนินธุรกิจร่วมค้ำได้ 
4.3 บอกสำเหตุที่มีกำรท ำธุรกิจแบบร่วมค้ำได้ 
4.4 บันทึกบัญชีของกิจกำรร่วมค้ำได้ทั้งวิธีไม่เปิดสมุดบัญชีชุดร่วมค้ำอีกชุดหนึ่ง และวิธีเปิด 
สมุดบัญชีชุดร่วมค้ำอีกชุดหนึ่ง 
4.5 แสดงสิทธิส่วนได้เสียและก ำไรขำดทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินของผู้ร่วมค้ำได้ 

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  2 ระหว่างวันที ่ 12  มิถุนายน  ถึงวันที่ 16  มิถุนายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 21 คน   ขำดเรียน 3 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
  1. ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกำรร่วมค้ำ 

2. ประเภทของธุรกิจที่ด ำเนินธุรกิจร่วมค้ำ 
3. สำเหตุที่มีกำรท ำธุรกิจแบบร่วมค้ำ 
4. กำรบันทึกบัญชีของกิจกำรร่วมค้ำ 
5. กำรแสดงสิทธิส่วนได้เสียและก ำไรขำดทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินของผู้ร่วมค้ำ 

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 มีควำมรู้เกี่ยวกับกิจกำรร่วมค้ำ 
4.2 บอกประเภทของธุรกิจที่ด ำเนินธุรกิจร่วมค้ำได้ 
4.3 บอกสำเหตุที่มีกำรท ำธุรกิจแบบร่วมค้ำได้ 
4.4 บันทึกบัญชีของกิจกำรร่วมค้ำได้ทั้งวิธีไม่เปิดสมุดบัญชีชุดร่วมค้ำอีกชุดหนึ่ง และวิธีเปิด 
สมุดบัญชีชุดร่วมค้ำอีกชุดหนึ่ง 
4.5 แสดงสิทธิส่วนได้เสียและก ำไรขำดทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินของผู้ร่วมค้ำได้ 

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

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุง่เน้นสมรรถนะอำชีพ /     
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  3 ระหว่างวันที ่ 19  มิถุนายน ถึงวันที่ 23  มิถุนายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 20 คน   ขำดเรียน 4 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
  1. ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกำรร่วมค้ำ 
  2. ประเภทของธุรกิจที่ด ำเนินธุรกิจร่วมค้ำ 
 3. สำเหตุที่มีกำรท ำธุรกิจแบบร่วมค้ำ 
 4. กำรบันทึกบัญชีของกิจกำรร่วมค้ำ 
 5. กำรแสดงสิทธิส่วนได้เสียและก ำไรขำดทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินของผู้ร่วมค้ำ 

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 มีควำมรู้เกี่ยวกับกิจกำรร่วมค้ำ 
4.2 บอกประเภทของธุรกิจที่ด ำเนินธุรกิจร่วมค้ำได้ 
4.3 บอกสำเหตุที่มีกำรท ำธุรกิจแบบร่วมค้ำได้ 
4.4 บันทึกบัญชีของกิจกำรร่วมค้ำได้ทั้งวิธีไม่เปิดสมุดบัญชีชุดร่วมค้ำอีกชุดหนึ่ง และวิธีเปิด 
สมุดบัญชีชุดร่วมค้ำอีกชุดหนึ่ง 
4.5 แสดงสิทธิส่วนได้เสียและก ำไรขำดทุนจำกกิจกำรร่วมค้ำในงบกำรเงินของผู้ร่วมค้ำได้ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที ่ 26  มิถุนายน ถึงวันที่  30  มิถุนายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 20 คน   ขำดเรียน 4 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีการฝากขาย 
  1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฝำกขำย 

2. ลักษณะของกำรฝำกขำย 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรฝำกขำย 
4. สิทธิของผู้รับฝำกขำย 
5. หน้ำที่ของผู้รับฝำกขำย 
6. กำรบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำย 
7. สินค้ำคงเหลือของผู้ฝำกขำย 
8. เงินล่วงหน้ำจำกผู้รับฝำกขำย 
9. กำรส่งคนืสินค้ำฝำกขำยที่ขำยไม่ได้ 
10. กำรขำยสินค้ำฝำกขำยเป็นเงินเชื่อ 
11. กำรจัดท ำรำยงำนผลก ำไรขำดทุนจำกกำรฝำกขำย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถำ่ยทอดเนื้อหำ
     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 สรุปควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฝำกขำยได้ 
4.2 บอกลักษณะของกำรฝำกขำย วิธีกำรด ำเนินกำรฝำกขำย สิทธิและหน้ำที่ของผู้รับฝำก 

ขำยได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำยด้ำนผู้รับฝำกขำยได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำยด้ำนผู้ฝำกขำยได้ 
4.5 แสดงรำยกำรสินค้ำคงเหลือในงบดุลได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเพื่อขำยสินค้ำฝำกขำยเป็นเงินเชื่อได้ 
4.7 จัดท ำรำยงำนผลก ำไรขำดทุนจำกกำรฝำกขำยได้ 

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



9 

 

 

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  5 ระหว่างวันที ่ 3  กรกฎาคม ถึงวันที่ 7  กรกฎาคม 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 22 คน   ขำดเรียน 2 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีการฝากขาย (ต่อ) 
  1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฝำกขำย 

2. ลักษณะของกำรฝำกขำย 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรฝำกขำย 
4. สิทธิของผู้รับฝำกขำย 
5. หน้ำที่ของผู้รับฝำกขำย 
6. กำรบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำย 
7. สินค้ำคงเหลือของผู้ฝำกขำย 
8. เงินล่วงหน้ำจำกผู้รับฝำกขำย 
9. กำรส่งคืนสินค้ำฝำกขำยที่ขำยไม่ได้ 
10. กำรขำยสินค้ำฝำกขำยเป็นเงินเชื่อ 
11. กำรจัดท ำรำยงำนผลก ำไรขำดทุนจำกกำรฝำกขำย 

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 สรุปควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฝำกขำยได้ 
4.2 บอกลักษณะของกำรฝำกขำย วิธีกำรด ำเนินกำรฝำกขำย สิทธิและหน้ำที่ของผู้รับฝำก 

ขำยได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำยด้ำนผู้รับฝำกขำยได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำยด้ำนผู้ฝำกขำยได้ 
4.5 แสดงรำยกำรสินค้ำคงเหลือในงบดุลได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเพื่อขำยสินค้ำฝำกขำยเป็นเงินเชื่อได้ 
4.7 จัดท ำรำยงำนผลก ำไรขำดทุนจำกกำรฝำกขำยได้ 

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  6 ระหว่างวันที ่ 10  กรกฎาคม  ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน - คน   ขำดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   - หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา - 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม    
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
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    
      
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   17  กรกฎาคม   ถึงวันที่  21  กรกฎาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 22 คน   ขำดเรียน  2  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การบัญชีการฝากขาย (ต่อ) 
  1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฝำกขำย 

2. ลักษณะของกำรฝำกขำย 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรฝำกขำย 
4. สิทธิของผู้รับฝำกขำย 
5. หน้ำที่ของผู้รับฝำกขำย 
6. กำรบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำย 
7. สินค้ำคงเหลือของผู้ฝำกขำย 
8. เงินล่วงหน้ำจำกผู้รับฝำกขำย 
9. กำรส่งคืนสินค้ำฝำกขำยที่ขำยไม่ได้ 
10. กำรขำยสินค้ำฝำกขำยเป็นเงินเชื่อ 
11. กำรจัดท ำรำยงำนผลก ำไรขำดทุนจำกกำรฝำกขำย 

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 สรุปควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฝำกขำยได้ 
4.2 บอกลักษณะของกำรฝำกขำย วิธีกำรด ำเนินกำรฝำกขำย สิทธิและหน้ำที่ของผู้รับฝำก 

ขำยได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำยด้ำนผู้รับฝำกขำยได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรฝำกขำยด้ำนผู้ฝำกขำยได้ 
4.5 แสดงรำยกำรสินค้ำคงเหลือในงบดุลได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเพื่อขำยสินค้ำฝำกขำยเป็นเงินเชื่อได้ 
4.7 จัดท ำรำยงำนผลก ำไรขำดทุนจำกกำรฝำกขำยได้ 

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   24  กรกฎาคม  ถึงวันที่  28  กรกฎาคม  2559 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 22 คน   ขำดเรียน  2  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและการซื้อขาย 
1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเข่ำซื้อ 
2. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสญัญำเช่ำซื้อ 
3. กำรบันทึกบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบันทึกสินค้ำแบบต่อเนื่อง 
4. กำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบนัทึกสินค้ำแบบต่อเนื่อง 
5. กำรบันทึกบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบันทึกสินค้ำเมื่อวันสิ้นงวด 
6. สินค้ำรับแลกเปลี่ยน 
7. กำรผิดนัดช ำระหนี้และกำรยดึสินค้ำคืน 

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 บอกควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเข่ำซื้อได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเช่ำซื้อ ตำมวิธีบันทึกสินค้ำ 
   แบบต่อเนื่อง หรือวิธีบันทึกสินค้ำเม่ือวันสิ้นงวด 
   4.3 จัดท ำงบก ำไรขำดทุน งบดุล และปิดบัญชีตำมเกณฑ์กำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและ 
   สัญญำเข่ำซื้อได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ำรับแลกเปลี่ยน 
   4.5 บันทึกบัญชีบัญชีเกี่ยวกับกำรยึดสินค้ำคืน 
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  9  ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม  ถึงวันที่ 4 สิงหาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 22 คน   ขำดเรียน  2  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและการซื้อขาย (ต่อ) 
1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเข่ำซื้อ 
2. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสญัญำเช่ำซื้อ 
3. กำรบันทึกบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบันทึกสินค้ำแบบต่อเนื่อง 
4. กำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบนัทึกสินค้ำแบบต่อเนื่อง 
5. กำรบันทึกบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบันทึกสินค้ำเมื่อวันสิ้นงวด 
6. สินค้ำรับแลกเปลี่ยน 
7. กำรผิดนัดช ำระหนี้และกำรยดึสินค้ำคืน 

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 บอกควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเข่ำซื้อได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเช่ำซื้อ ตำมวิธีบันทึกสินค้ำ 
   แบบต่อเนื่อง หรือวิธีบันทึกสินค้ำเมื่อวันสิ้นงวด 
   4.3 จัดท ำงบก ำไรขำดทุน งบดุล และปิดบัญชีตำมเกณฑ์กำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและ 
   สัญญำเข่ำซื้อได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ำรับแลกเปลี่ยน 
   4.5 บันทึกบัญชีบัญชีเกี่ยวกับกำรยึดสินค้ำคืน 
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  10  ระหว่างวันที่  7  สิงหาคม   ถึงวันที่  11  สิงหาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 18 คน   ขำดเรียน  6  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและการซื้อขาย (ต่อ) 
1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเข่ำซื้อ 
2. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสญัญำเช่ำซื้อ 
3. กำรบันทึกบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบันทึกสินค้ำแบบต่อเนื่อง 
4. กำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบนัทึกสินค้ำแบบต่อเนื่อง 
5. กำรบันทึกบัญชีกรณีกิจกำรใช้วิธีบันทึกสินค้ำเมื่อวันสิ้นงวด 
6. สินค้ำรับแลกเปลี่ยน 
7. กำรผิดนัดช ำระหนี้และกำรยดึสินค้ำคืน 

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 บอกควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเข่ำซื้อได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและสัญญำเช่ำซื้อ ตำมวิธีบันทึกสินค้ำ 
   แบบต่อเนื่อง หรือวิธีบันทึกสินค้ำเมื่อวันสิ้นงวด 
   4.3 จัดท ำงบก ำไรขำดทุน งบดุล และปิดบัญชีตำมเกณฑ์กำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระและ 
   สัญญำเข่ำซื้อได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ำรับแลกเปลี่ยน 
   4.5 บันทึกบัญชีบัญชีเกี่ยวกับกำรยึดสินค้ำคืน 
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   14  สิงหาคม   ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน - คน   ขำดเรียน  -  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   - หยุดชดเชยวันแม่ -  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม    
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 
      

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   21  สิงหาคม   ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 22 คน   ขำดเรียน  2  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและสัญญาเช่าซื้อ 
 1. ควำมหมำยของดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
 2. กำรค ำนวณดอกเบี้ย 
 3. กำรบันทึกรำยกำรเก่ียวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระ 
 4. กำรบันทึกรำยกำรเก่ียวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
 5.กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 
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 บอกควำมหมำยของดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
   4.2 ค ำนวณดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อได้ 
   4.3 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อได้ 
   4.4 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อได้ 
   4.5 สำมำรถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อในงบกำรเงิน 
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)  /    
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   28  สิงหาคม   ถึงวันที่  1  กันยายน  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 22 คน   ขำดเรียน  2  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
 2. กำรค ำนวณดอกเบี้ย 
 3. กำรบันทึกรำยกำรเก่ียวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระ 
 4. กำรบันทึกรำยกำรเก่ียวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
 5.กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 
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 บอกควำมหมำยของดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
   4.2 ค ำนวณดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อได้ 
   4.3 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อได้ 
   4.4 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อได้ 
   4.5 สำมำรถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อในงบกำรเงิน 
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)  /    
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   4  กันยายน   ถึงวันที่  8  กันยายน  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 20 คน   ขำดเรียน  4  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ดอกเบี้ยที่เกิดจากการขายตามสัญญาผ่อนช้าระและสัญญาเช่าซื้อ (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
 2. กำรค ำนวณดอกเบี้ย 
 3. กำรบันทึกรำยกำรเก่ียวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระ 
 4. กำรบันทึกรำยกำรเก่ียวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
 5.กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 
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 บอกควำมหมำยของดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อ 
   4.2 ค ำนวณดอกเบี้ยตำมสัญญำผ่อนช ำระและดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซื้อได้ 
   4.3 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำผ่อนช ำระด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อได้ 
   4.4 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อได้ 
   4.5 สำมำรถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรขำยตำมสัญญำเช่ำซื้อด้ำนผู้ขำยและผู้ซื้อในงบกำรเงิน 
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)  /    
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   11  กันยายน   ถึงวันที่  15  กันยายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 20 คน   ขำดเรียน  4  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือระบบบัญชีเดี่ยว  
 1. ลักษณะของกิจกำรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำ 
 2. วงจรกำรผลิต 
 3.  ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนทุนผลิต 
 4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่ำแรงงำน 
 6. กำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 
 7. ระบบบัญชีต้นทุน 
 8. ระบบบัญชีต้นทุนงำนสั่งท ำ 
 9. ระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอน 
 10. งบกำรเงินส ำหรับกิจกำรผลิตสินค้ำ 
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 สรุปควำมหมำยและควำมส ำคัญของระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ 
   4.2 ค ำนวณก ำไรขำดทุนโดยกำรเปรียบเทียบทุนได้ 
   4.3 ค ำนวณก ำไรขำดทุนโดยกำรวิเครำะห์รำยละเอียดประกอบงบก ำไรขำดทุนได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเมื่อเปลี่ยนวิธีกำรบัญชีจำกระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบมำเป็นระบบบัญชีคู่ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
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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  16  ระหว่างวันที่   18  กันยายน   ถึงวันที่  23  กันยายน  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 23 คน   ขำดเรียน  1  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือระบบบัญชีเดี่ยว (ต่อ)  
 1. ลักษณะของกิจกำรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำ 
 2. วงจรกำรผลิต 
 3.  ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนทุนผลิต 
 4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่ำแรงงำน 
 6. กำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 
 7. ระบบบัญชีต้นทุน 
 8. ระบบบัญชีต้นทุนงำนสั่งท ำ 
 9. ระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอน 
 10. งบกำรเงินส ำหรับกิจกำรผลิตสินค้ำ 
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 สรุปควำมหมำยและควำมส ำคัญของระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ 
   4.2 ค ำนวณก ำไรขำดทุนโดยกำรเปรียบเทียบทุนได้ 
   4.3 ค ำนวณก ำไรขำดทุนโดยกำรวิเครำะห์รำยละเอียดประกอบงบก ำไรขำดทุนได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเมื่อเปลี่ยนวิธีกำรบัญชีจำกระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบมำเป็นระบบบัญชีคู่ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
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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   25  กันยายน   ถึงวันที่  29  กันยายน  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 24 คน   ขำดเรียน  -  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ระบบบัญชีท่ีไม่สมบูรณ์แบบหรือระบบบัญชีเดี่ยว (ต่อ)  
 1. ลักษณะของกิจกำรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำ 
 2. วงจรกำรผลิต 
 3.  ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนทุนผลิต 
 4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่ำแรงงำน 
 6. กำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 
 7. ระบบบัญชีต้นทุน 
 8. ระบบบัญชีต้นทุนงำนสั่งท ำ 
 9. ระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอน 
 10. งบกำรเงินส ำหรับกิจกำรผลิตสินค้ำ 
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 สรุปควำมหมำยและควำมส ำคัญของระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ 
   4.2 ค ำนวณก ำไรขำดทุนโดยกำรเปรียบเทียบทุนได้ 
   4.3 ค ำนวณก ำไรขำดทุนโดยกำรวิเครำะห์รำยละเอียดประกอบงบก ำไรขำดทุนได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเมื่อเปลี่ยนวิธีกำรบัญชีจำกระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบมำเป็นระบบบัญชีคู ่
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 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
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ี่สุด

หร
ือไ

ม่เ
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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 /     
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21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนท่ีก ำหนดใหผู้้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมโีอกำสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บรูณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
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) 


