
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 
 

วิชา  การบัญชีชั้นกลาง 1  รหัสวิชา  20216301 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2552 

ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2560 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน   นางสาวหัทยา  ภูน้้าเย็น 
สาขาวิชาการบัญชี 

 
 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
ชั้น  ปวส.2 ห้องสายตรง    จ้านวนเต็ม 24 คน   ห้องเรียน 2403 

เวลาเรียน  วันพฤหัสบดี    เวลา 08.00 – 12.00  น.  
 
 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



2 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 5  มิถุนายน ถึงวันที่  9  มิถุนายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 19 คน   ขำดเรียน 5 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความหมายและหลักการจ้าแนกประเภทของสินทรัพย์ 
 1. ควำมหมำยของสินทรัพย์ 

2. หลักกำรจ ำแนกประเภทของสินทรัพย์ 
3. ควำมหมำยของงบกำรเงิน 
4. ควำมหมำยของมำตรฐำนกำรบัญชีหรือหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
5. หลักกำรบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ 

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 บอกควำมหมำยของสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ได้ 
4.2 บอกหลักกำรจ ำแนกประเภทของสินทรัพย์ได้ 
4.3 บอกควำมหมำยของงบกำรเงินได้ 
4.4 บอกควำมหมำยของมำตรฐำนกำรบัญชีหรือหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปได้ 
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้ 

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........................................................ 
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                                    (นำงสำวหัทยำ  ภูน้ ำเย็น) 
         อำจำรย์ผู้สอน 

   แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที ่ 12  มิถุนายน  ถึงวันที่ 16  มิถุนายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 20 คน   ขำดเรียน 4 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินสด 
 1. ควำมหมำยของเงินสด 

2. รำยกำรที่ไม่นับเป็นเงินสด 
3. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับเงินสด 
4. งบประมำณเงินสด 

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 บอกควำมหมำยของเงินสดได้ 
4.2 ระบุรำยกำรที่ไม่นับเป็นเงินสดได้ 
4.3 บอกกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับเงินสดได้ 
4.4 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับเงินสดย่อยได้ 
4.5 ท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรได้      
4.6 ท ำงบประมำณเงินสดได้ 

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  3 ระหว่างวันที ่ 19  มิถุนายน ถึงวันที่ 23  มิถุนายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน - คน   ขำดเรียน - คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   - ไหว้ครู -  
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  4 ระหว่างวันที ่ 26  มิถุนายน ถึงวันที่  30  มิถุนายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 20 คน   ขำดเรียน 4 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หลักทรัพย์ 
  1. ควำมหมำยของหลักทรัพย์ 
  2. ประเภทของหลักทรัพย์ 
  3. ควำมหมำยของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด 
  4. กำรจ ำแนกหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด 
  5. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
  6. กำรโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ 
  7. กำรเปรียบเทียบรำคำทุนรวมหรือรำคำตลำดรวมที่ต่ ำกว่ำ ณ วันที่ในงบดุล 
  8. กำรบันทึกบัญชีกรณีรำคำตลำดรวมสูงขึ้น 
   9. กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน 
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 บอกควำมหมำยของหลักทรัพย์ได้ 
4.2 บอกประเภทของหลักทรัพย์ได้ 
4.3 บอกควำมหมำยของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดได้ 
4.4 จ ำแนกหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดได้ 
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์ได้ 
4.7 บันทึกรำคำหลักทรัพย์ ณ วันที่ในงบดุลได้ 
4.8 บันทึกบัญชีกรณีรำคำตลำดรวมสูงขึ้นได้ 
4.9 แสดงรำยกำรหลักทรัพย์ในงบกำรเงินได้ 

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  5 ระหว่างวันที ่ 3  กรกฎาคม ถึงวันที่ 7  กรกฎาคม 2560  

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

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ลูกหนี้ 
1. ควำมหมำยของลูกหนี้  
2. ประเภทของลูกหนี้ 
3. กำรวัดมูลค่ำลูกหนี้ 
4. กำรวิเครำะห์บัญชีลูกหนี้ 
5. กำรจัดหำเงินสดจำกบัญชีลูกหนี้ 

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

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

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

  4.1 บอกควำมหมำยของลูกหนี้ได้ 
4.2 จัดประเภทของลูกหนี้ได้ 
4.3 วัดมูลค่ำลูกหนี้ได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้         
4.5 วิเครำะห์บัญชีลูกหนี้ได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินสดจำกบัญชีลูกหนี้ได้         
4.7 เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินได้ 

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)  /    
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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 23 คน   ขำดเรียน 1 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ตั๋วเงินรับ   
1. ควำมหมำยของตั๋วเงินรับ 
2. ประเภทของตั๋วเงินรับ 
3. กำรนับวันครบก ำหนดช ำระของตั๋วเงิน 
4. กำรค ำนวณดอกเบี้ยตำมตั๋วเงิน 
5. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับกำรค้ำ 
6. ตั๋วเงินรับอื่นๆ 
7. ตั๋วเงินรับขำดควำมเชื่อถือ 
8. ตั๋วเงินรับขำยลด 

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 บอกควำมหมำยของตั๋วเงินรับได้ 
4.2 จัดประเภทของตั๋วเงินรับได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับกำรค้ำได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับอื่นๆ ได้  
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขำดควำมเชื่อถือได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขำยลดได้ 

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)  /    
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4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

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

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   17  กรกฎาคม   ถึงวันที่  21  กรกฎาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 21 คน   ขำดเรียน  3  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  ตั๋วเงินรับ  (ต่อ) 
1. ควำมหมำยของตั๋วเงินรับ 
2. ประเภทของตั๋วเงินรับ 
3. กำรนับวันครบก ำหนดช ำระของตั๋วเงิน 
4. กำรค ำนวณดอกเบี้ยตำมตั๋วเงิน 
5. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับกำรค้ำ 
6. ตั๋วเงินรับอื่นๆ 
7. ตั๋วเงินรับขำดควำมเชื่อถือ 
8. ตั๋วเงินรับขำยลด 

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 บอกควำมหมำยของตั๋วเงินรับได้ 
4.2 จัดประเภทของตั๋วเงินรับได้ 
4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับกำรค้ำได้ 
4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับอื่นๆ ได้  
4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขำดควำมเชื่อถือได้ 
4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับขำยลดได้ 

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   สินค้าคงเหลือ 
1. ควำมหมำยของสินค้ำคงเหลอื 
2. วิธีกำรบนัทึกบัญชีเกี่ยวกับสนิค้ำคงเหลือ 
3. วิธีบันทึกสินค้ำคงเหลือเมื่อสิ้นงวด 
4. วิธีบันทึกสินค้ำคงเหลือแบบต่อเนื่อง 
5. ข้อแตกต่ำงของบัญชีต้นทุนขำยระหวำ่งวิธีบนัทึกสินค้ำคงเหลือเมื่อสิ้นงวดกับแบบต่อเนื่อง 
6. กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือวิธีรำคำทุน 
7. กำรเปรยีบเทียบผลกำรตีรำคำสินค้ำแต่ละวิธีในงบกำรเงิน 
8. กำรวิเครำะห์อัตรำสว่นทำงกำรเงินของสินค้ำคงเหลือ 

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 บอกควำมหมำยของสินค้ำคงเหลือได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ำคงเหลือ ทั้งวิธีเมื่อสิ้นงวดและแบบต่อเนื่องได้  
   4.3 อธิบำยข้อแตกต่ำงของบัญชีต้นทุนขำยระหว่ำงวิธีบันทึกสินค้ำคงเหลือเมื่อสิ้นงวดกับ 
   แบบต่อเนื่องได้ 

 4.4 ตีรำคำสินค้ำคงเหลือวิธีรำคำทุน และเปรียบเทียบผลกำรตีรำคำสินค้ำแต่ละวิธีใน        
งบกำรเงินได้ 

   4.5 วิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงินของสินค้ำคงเหลือได้ 
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   สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 
1. กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับที่ต่ ำกว่ำ 
2. วิธีอัตรำก ำไรขั้นต้น 
3. วิธีรำคำขำยปลีก 
4. ควำมหมำยของศัพท์เกี่ยวกับรำคำขำยปลีก 
5. ผลกระทบต่อก ำไรรวมจำกกำรตีรำคำตำมวิธรีำคำขำยปลีก 

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 บอกควำมหมำยของรำคำตลำดได้  
   4.2 ตีรำคำสินค้ำคงเหลือตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับที่ต่ ำกว่ำได้ 
   4.3 บันทึกบัญชีเพื่อลดรำคำสินค้ำคงเหลือและแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ 
   4.4 ตีรำคำสินค้ำคงเหลือตำมวิธีอัตรำก ำไรขั้นต้นและวิธีรำคำขำยปลีกได้ 
   4.5 บอกควำมหมำยของศัพท์เกี่ยวกับรำคำขำยปลีกได้ 
   4.6 บอกผลกระทบต่อก ำไรรวมจำกกำรตีรำคำตำมวิธีรำคำขำยปลีกได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  7  สิงหาคม   ถึงวันที่  11  สิงหาคม  2560 

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

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว 
1. ควำมหมำยของเงินลงทุน 
2. ประเภทของเงินลงทุน 
3. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยำว 
4. ข้อพิจำรณำในกำรเลือกใชว้ธิีรำคำทุนและวิธีสว่นได้เสยี 
5. กำรรับเงนิปันผล 
6. กำรรับหุน้ปันผล 
7. สิทธิในกำรซื้อหุ้นทุน 
8. สิทธิในกำรซื้อหุ้นที่ออกใหม่ 
9. กำรไถ่ถอนหุ้น 
10. กำรแปลงสภำพหุ้น 
11. กำรขำยเงินลงทุน 

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 ควำมหมำยของเงินลงทุนแต่ละประเภทได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยำวได้ 
   4.3 บอกข้อพิจำรณำในกำรเลือกใช้วิธีรำคำทุนและวิธีส่วนได้เสียได้ 
   4.4 บอกรำยละเอียดและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรรับเงินปันผลและหุ้นปันผลได้ 
   4.5 ค ำนวณและบันทึกบัญชีเมื่อได้ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นทุนได้ 
   4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรไถ่ถอนหุ้นและแปลงสภำพหุ้นได้ 
   4.7 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยเงินลงทุนได้ 
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 20 คน   ขำดเรียน  4  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) 
1. ควำมหมำยของเงินลงทุน 
2. ประเภทของเงินลงทุน 
3. กำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยำว 
4. ข้อพิจำรณำในกำรเลือกใชว้ธิีรำคำทุนและวิธีสว่นได้เสยี 
5. กำรรับเงนิปันผล 
6. กำรรับหุน้ปันผล 
7. สิทธิในกำรซื้อหุ้นทุน 
8. สิทธิในกำรซื้อหุ้นที่ออกใหม่ 
9. กำรไถ่ถอนหุ้น 
10. กำรแปลงสภำพหุ้น 
11. กำรขำยเงินลงทุน 

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 ควำมหมำยของเงินลงทุนแต่ละประเภทได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยำวได้ 
   4.3 บอกข้อพิจำรณำในกำรเลือกใช้วิธีรำคำทุนและวิธีส่วนได้เสียได้ 
   4.4 บอกรำยละเอียดและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรรับเงินปันผลและหุ้นปันผลได้ 
   4.5 ค ำนวณและบันทึกบัญชีเมื่อได้ใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นทุนได้ 
   4.6 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรไถ่ถอนหุ้นและแปลงสภำพหุ้นได้ 
   4.7 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรขำยเงินลงทุนได้ 
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  12  ระหว่างวันที่   21  สิงหาคม   ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2560 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  24 คน   เข้ำเรียน 21 คน   ขำดเรียน  3  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของหุ้นกู้ 
 2. ประเภทของหุ้นกู้ 
 3. ข้อดีของกำรออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับกำรออกหุ้นทุน 
 4. กำรบัญชีเกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นกู้เพ่ือลงทุนระยะยำว 
 5. กำรขำยเงินลงทุนระยะยำวในหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 
 6. กำรแปลงสภำพหุ้นกู้ 
 7. กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน 
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 บอกควำมหมำยและประเภทของหุ้นกู้ได้ 
   4.2 บอกข้อดีของกำรออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับกำรออกหุ้นทุนได้ 
   4.3 บัญชีเกี่ยวกับกำรเงินลงทุนหุ้นหระเภทนี้ได้ 
   4.4 บันทึกรำยกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวในหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนได้ 
   4.5 บันทึกรำยกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ได้ 
   4.6 แสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

 

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   28  สิงหาคม   ถึงวันที่  1  กันยายน  2560 

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

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) 
 1. ควำมหมำยของหุ้นกู้ 
 2. ประเภทของหุ้นกู้ 
 3. ข้อดีของกำรออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับกำรออกหุ้นทุน 
 4. กำรบัญชีเกี่ยวกับกำรซื้อหุ้นกู้เพ่ือลงทุนระยะยำว 
 5. กำรขำยเงินลงทุนระยะยำวในหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน 
 6. กำรแปลงสภำพหุ้นกู้ 
 7. กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน 
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 บอกควำมหมำยและประเภทของหุ้นกู้ได้ 
   4.2 บอกข้อดีของกำรออกหุ้นกู้เม่ือเทียบกับกำรออกหุ้นทุนได้ 
   4.3 บัญชีเกี่ยวกับกำรเงินลงทุนหุ้นหระเภทนี้ได้ 
   4.4 บันทึกรำยกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวในหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนได้ 
   4.5 บันทึกรำยกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ได้ 
   4.6 แสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   4  กันยายน   ถึงวันที่  8  กันยายน  2560 

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

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 1. ควำมหมำยของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 2. กำรวัดมูลค่ำเริ่มแรดของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 3. หลักกำรบันทึกดอกเบี้ยจ่ำยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 
 4. กำรแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 
 5. กำรรับบริจำคและกำรค้นพบสินทรัพย์ 
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 บอกควำมหมำยของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ได้ 
   4.2 วัดมูลค่ำเริ่มแรกของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ได้ 
   4.3 บันทึกดอกเบี้ยจ่ำยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้ 
   4.4 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ได้ 
   4.5 บันทึกรำยกำรเกี่ยวกับกำรรับบริจำคและกำรค้นพบสินทรัพย์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

 

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   11  กันยายน   ถึงวันที่  15  กันยายน 2560 

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

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเสื่อมสิ้น 
 1. ค่ำเสื่อมรำคำ 
 2. มูลค่ำเสื่อมสิ้น 
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 บอกมูลค่ำของสินทรัพย์ที่ใช้คิดค่ำเสื่อมรำคำได้ 
   4.2 ค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำแต่ละวิธีได้ 
   4.3 ก ำหนดมูลค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติได้ 
   4.4 ค ำนวณมูลค่ำเสื่อมสิ้นและบันทึกบัญชีได้  
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

       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 24 คน   ขำดเรียน  -  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าและการจ้าหน่ายสินทรัพย์ 
 1.  รำยจ่ำยฝ่ำทุนและรำยจ่ำยฝ่ำยรำยได้ 
 2.  กำรเปลี่ยนแปลงอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ 
 3.  กำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 4.  กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 
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 บอกลักษณะของรำยจ่ำยฝ่ำยทุนและรำยจ่ำยฝ่ำยรำยได้ได้ 
   4.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรซ่อมแซมสินทรัพย์ได้ 
   4.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ได้ 
   4.4 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ได้ 
   4.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
       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  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  
 1.  ควำมหมำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 2.  กำรก ำหนดมูลค่ำของสินทรัพย์และกำรแบ่งประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 3.  กำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 4.  กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน 
 5.  สัญญำก่อสร้ำง 
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 บอกควำมหมำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
   4.2 ก ำหนดมูลค่ำของสินทรัพย์และกำรแบ่งประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
   4.3 ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 
   4.4 เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินได้ 
   4.5 บอกควำมหมำยและลักษณะของสัญญำก่อสร้ำงได้ 
   4.6 ค ำนวณกำรรับรู้รำยได้ค่ำก่อสร้ำงและค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

 

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค้าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยที่
สุด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

 

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 /     
25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
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30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

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


