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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  5  มิถุนายน ถึงวันที่ 9  มิถุนายน 2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23    คน   เข้าเรียน 22 คน   ขาดเรียน 1 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   รูปแบบธุรกิจ 
  1. ความหมายของรูปแบบธุรกิจ 
  2. กิจการเจ้าของคนเดียว 
  3. กิจการห้างหุ้นส่วน กิจการบริษัทจ ากัด กิจการบริษัทมหาชนจ ากัด 
  4. ประเภทของธุรกิจ 
  5. ธุรกิจแบบพอเพียง  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1 อธิบายความหมายของรูปแบบธุรกิจได้ 
   4.2 อธิบายกิจการเจ้าของคนเดียวได้ 
   4.3 อธิบายกิจการห้างหุ้นส่วนได้ อธิบายกิจการบริษัทจ ากัดได้ อธิบายกิจการบริษัทมหาชนจ ากัด 
   4.4 บอกประเภทของธุรกิจได้ อธิบายธุรกิจแบบพอเพียงได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายด้วย   
         ตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
        ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                                    อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่   12  มิถุนายน  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23    คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   วงจรปฏิบัติงานบัญชี 
  1. วงจรบัญชี 
  2. การวิเคราะห์รายการค้า การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป งบทดลอง 
  3. กระดาษท าการ การปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปและบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น 
  4. การปิดบัญชี งบทดลองหลังการปิดบัญชีไปบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวข้อง 
  5. งบการเงิน การกลับรายการทางการบัญชี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1 อธิบายขั้นตอนงานบัญชีตามข้ันตอนของวงจรบัญชีได้ วิเคราะห์รายการค้า 
    4.2 และบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นได้ บันทึกการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป 
     4.3 ไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องได้ ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไปได้ 
   4.4 ปิดบัญชีได้ จัดท างบทดลองหลังการปิดบัญชีได้ จัดท างบการเงินได้ 
   4.5 บันทึกการกลับรายการทางการบัญชีได้ 
 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
       ลงชื่อ........................................................ 

                     (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์)       
              อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่   19  มิถุนายน  ถึงวันที่  23  มิถุนายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23    คน   เข้าเรียน 19 คน   ขาดเรียน 4 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจดทะเบียนพาณิชย์ 
  1.  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
  2.  พาณิชย์กิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
  3.  ประเภทการจดทะเบียน สถานที่จดทะเบียนและก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
   4.  บทก าหนดโทษ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1 บอกหน้าที่ของผู้จดทะเบียนพาณิชย์ได้ บอกกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ได้ 
   4.2 บอกกจิการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ได้   
   4.3 บอกประเภทการจดทะเบียนและจดทะเบียนได้ 
   4.4 บอกสถานที่จดทะเบียนและก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ 
   4.5 บอกบทก าหนดโทษ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
               ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมนิการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
        ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                                   อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   26  มิถุนายน  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23    คน   เข้าเรียน 21 คน   ขาดเรียน 2 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
  1. การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  2. การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน 
  3. การแปรสภาพหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 
  4. การเลิกห้างหุ้นส่วน 
  5. การช าระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1 จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัดได้ 
   4.2 จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนได้ 
   4.3 แปรสภาพหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดได้ 
   4.4 จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนได้ 
   4.5  ช าระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2 นักศึกษาสามรถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่   3  กรกฎาคม  ถึงวันที่  7  กรกฎาคม  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23    คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
       1. การจัดตั้งบริษัทจ ากัด การจดทะเบียนควบบริษัทจ ากดั 

        2. การจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัทจ ากัด การจดทะเบียนลดทุนบริษัทจ ากัด 
         3. การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชีบริษัทจ ากัด 
        4. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
   4.  สมรรถนะท่ีได้ 
    4.1 อธิบายและจัดตั้งบริษัทจ ากัดได้ อธิบายและจดทะเบียนควบบริษัทจ ากัดได้ 
    4.2 อธิบายและจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัทจ ากัดได้ อธิบายและจดทะเบียนลดทุนบริษัทจ ากัดได้ 
    4.3 อธิบายและจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชีบริษัทจ ากัดได้ 
    4.4 อธิบายและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.2 นักศึกษาสามรถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
           ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่   10  กรกฎาคม  ถึงวันที่  14  กรกฎาคม  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23    คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
  1.  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
  2.  ประเภทของเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
  3.  ชนิดของเอกสารทางบัญชีที่ใช้ในธุรกิจ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1 อธิบายและวิเคราะห์เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ 
   4.2 อธิบายและแยกประเภทของเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีได้ 
   4.3 บอกชนิดของเอกสารทางบัญชีที่ใช้ในธุรกิจได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   17  กรกฎาคม  ถึงวันที่  21  กรกฎาคม  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23    คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี (ต่อ) 
  1.  การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้  อธิบายและจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2 นักศึกษาสามรถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
       ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 



9 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   24  กรกฎาคม  ถึงวันที่  28  กรกฎาคม  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 22 คน   ขาดเรียน 1 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร 
  1.  เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ    
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
  3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้  อธิบายและวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่   31  กรกฎาคม  ถึงวันที่  4  สิงหาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 22 คน   ขาดเรียน 1 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร (ต่อ) 
  1.  การน าเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  วิเคราะห์และน าเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   7  สิงหาคม  ถึงวันที่   11  สิงหาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 21 คน   ขาดเรียน 2 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดท างบการเงินตามกฎหมาย 
  1. งบการเงินฉบับสมบูรณ์   
  2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
  3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  อธิบายงบการเงินฉบับสมบูรณ์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (2552) ได้ 
    4.2  บอกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและงบการเงินได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



12 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   14  สิงหาคม   ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 22 คน   ขาดเรียน 1 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดท างบการเงินตามกฎหมาย (ต่อ) 
  1. การก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1 จัดท างบการเงินตามก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   21  สิงหาคม  ถึงวันที่   25  สิงหาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 21 คน   ขาดเรียน 2 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดท าบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ 
  1. การจัดท าบัญชีส าหรับกิจการให้บริการ 2. การจัดท าบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า   
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
  3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  อธิบายและจัดท าบัญชีส าหรับกิจการให้บริการได้ 
   4.2  อธิบายและจัดท าบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้าได้    
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
          ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   28   สิงหาคม   ถึงวันที่  1  กันยายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน - คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดท าบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ (ต่อ) 
  1.  การจัดท าบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  อธิบายและจัดท าบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรมได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   4  กันยายน  ถึงวันที่   8  กันยายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน – คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การยื่นแบบงบการเงินประจ าปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  1.  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
  2.  เอกสารที่ต้องจัดส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
  3.  ผู้ท าบัญชี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
  3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  บอกหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีได้ 
   4.2  จัดท าเอกสารและจัดส่งเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 
   4.3  บอกหน้าที่และคุณสมบัติของผู้ท าบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   11  กันยายน  ถึงวันที่   15  กันยายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน – คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ การยื่นแบบงบการเงินประจ าปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(ต่อ) 
  1.  วิธียื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
  3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1  อธิบายและยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   18  กันยายน  ถึงวันที่   22  กันยายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน – คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ ต่อกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง 
  1. ค าแนะน าในการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)  
  2. เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  3. แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ 
  4. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
  2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้ 
   4.1 อธิบายการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ได ้
   4.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 
   4.3 อธิบายแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการได้ 
   4.4 กรอกและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ได ้
 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   25  กันยายน  ถึงวันที่   29  กันยายน  2560 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช. 3 การบัญชี   23 คน   เข้าเรียน 23 คน   ขาดเรียน – คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ ต่อกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง           

  1.  การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา     
สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง 
  2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 
  3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
  2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
  3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  4.  สมรรถนะท่ีได้      
   4.1  กรอกและยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 
         ดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นางสาวสุนิสา  นนจันทร์) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลง
ในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิน้สุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี ้
/     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได้ /     
14. วชิานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
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26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลอืผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

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


