
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  1 ระหว8างวันท่ี  4  มิถุนายน ถึงวันท่ี 8  มิถุนายน 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ความรู>เบ้ืองต>นเก่ียวกับการจัดทำบัญชี 

        1. การทำบัญชีด>วยคอมพิวเตอรJ  

        2. ข>อกำหนดของกรมสรรพากรในการเลือกซอฟตJแวรJสำหรับงานบัญชีอุปกรณJท่ีใช>ในการทำบัญชี 

            ด>วยคอมพิวเตอรJ  

        3. คุณสมบัติของผู>ทำบัญชี   จรรยาบรรณของผู>ทำบัญชี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให>ทำแบบประเมินผลตนเองกTอนเรียน 

 2. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 3. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

  4.1 อธิบายการทำบัญชีด>วยคอมพิวเตอรJได> 

  4.2 อธิบายข>อกำหนดของกรมสรรพากรในการเลือกซอฟตJแวรJสำหรับงานบัญชีอุปกรณJท่ีใช> 

       ในการทำบัญชีด>วยคอมพิวเตอรJได> 

     4.3 อธิบายคุณสมบัติของผู>ทำบัญชี  จรรยาบรรณของผู>ทำบัญชีได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเข>าใจ เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา    
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  2 ระหว8างวันท่ี  11  มิถุนายน ถึงวันท่ี 15  มิถุนายน 2561 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ  ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 และการใช>งานเบ้ืองต>น 

         1. ลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม Microsoft Excel 2. การเข>าสูTโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

         3. แป}นควบคุมและฟ~งกJชันคียJ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

4.1 อธิบายลักษณะท่ัวไปของโปรแกรม Microsoft Excel ได> 

4.2 อธิบายการเข>าสูTโปรแกรม Microsoft    Excel 2010 ได> 

    4.3 อธิบายแป}นควบคุมและฟ~งกJชันคียJ ได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  3 ระหว8างวันท่ี  18  มิถุนายน ถึงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561   
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 และการใช>งานเบ้ืองต>น (ตTอ) 

         1. เมนูในโปรแกรมประเภทของข>อมูล และการจัดการเก่ียวกับข>อมูล   

         2. การจัดเก็บสมุดงาน  3. การป�ดสมุดงาน  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให>ทำแบบประเมินผลตนเองกTอนเรียน 

 2. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 3. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

  4.1 อธิบายเมนูในโปรแกรมประเภทของข>อมูล  และการจัดการเก่ียวกับข>อมูลได> 

    4.2 อธิบายการจัดเก็บสมุดงานได>  4.3 อธิบายการป�ดสมุดงานได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  4 ระหว8างวันท่ี  25  มิถุนายน ถึงวันท่ี 29  มิถุนายน 2561   
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 และการใช>งานเบ้ืองต>น (ตTอ) 

         1. การสร>างสมุดงานใหมT  2. การเป�ดสมุดงาน 3. การออกจากโปรแกรม  4. การอ>างอิงเซลลJ   

         5. การจัดรูปแบบตัวเลข   6. การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

   4.1 อธิบายการสร>างสมุดงานใหมTได> 4.2 อธิบายการเป�ดสมุดงานได> 

   4.3 อธิบายการออกจากโปรแกรมได> 4.4 อธิบายการอ>างอิงเซลลJได> 

  4.5 อธิบายการจัดรูปแบบตัวเลขได> 4.6 อธิบายการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  5 ระหว8างวันท่ี  2  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 6  กรกฎาคม 2561   

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การจัดรูปแบบและการตกแตTงสมุดงาน 
      1. การจัดรูปแบบสมุดงาน  2. การเรียงลำดับข>อมูล 3. การระบายสีข>อมูล 
        4. การระบายสีและการตกแตTงพ้ืน 5. การแทรกรูปภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

   4.1 อธิบายการจัดรูปแบบสมุดงานได> 4.2 อธิบายการเรียงลำดับข>อมูลได> 
   4.3 อธิบายการระบายสีข>อมูลได> 4.4 อธิบายการระบายสีและการตกแตTงพ้ืนได> 
   4.5 อธิบายการแทรกรูปภาพได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  6 ระหว8างวันท่ี  9  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 13  กรกฎาคม 2561   

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การตีตารางและการพิมพJสมุดงานออกทางเคร่ืองพิมพJ 
        1. การจัดการกับแถวและคอลัมนJ  2. การตีตาราง 3. การสร>างแบบฟอรJมทางบัญชี  
        4. การสร>างใบสำคัญและกระดาษ 5. การพิมพJสมุดงานออกทางเคร่ืองพิมพJ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให>ทำแบบประเมินผลตนเองกTอนเรียน 

 2. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 3. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

   4.1 อธิบายการจัดการกับแถวและคอลัมนJได>  4.2 อธิบายการตีตารางได>  
   4.3 สร>างแบบฟอรJมทางบัญชีได>   4.4 สร>างใบสำคัญและกระดาษได>  

     4.5 อธิบายการพิมพJสมุดงานออกทางเคร่ืองพิมพJได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเข>าใจ เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา      
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  7 ระหว8างวันท่ี  16  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 20  กรกฎาคม 2561   

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการค>าในสมุดบันทึกรายการข้ันต>นและการผTานรายการไป 

       บัญชีแยกประเภท 
      1.  การเป�ดสมุดงาน (Open)  2.  การบันทึกรายการค>าในสมุดบันทึกรายการขั้นต>น 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

   4.1  อธิบายการเป�ดสมุดงานได> 

   4.2  บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคูTในสมุดรายวันท่ัวไปได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  8 ระหว8างวันท่ี  23  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 27  กรกฎาคม 2561   
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการค>าในสมุดบันทึกรายการข้ันต>นและการผTานรายการไป 

       บัญชีแยกประเภท (ตTอ) 

      1.  การบันทึกรายการค>าในสมุดบันทึกรายการข้ันต>น        

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

             4.1 อธิบายการบันทึกรายการค>าในสมุดบันทึกรายการข้ันต>นได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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บันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  9 ระหว8างวันท่ี  30  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 3  สิงหาคม 2561 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการค>าในสมุดบันทึกรายการข้ันต>นและการผTานรายการไป 

       บัญชีแยกประเภท (ตTอ) 

  1.  การผTานรายการไปบัญชีแยกประเภท 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให>ทำแบบประเมินผลตนเองกTอนเรียน 

 2. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 3. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

    4.1  อธิบายการผTานรายการไปบัญชีแยกประเภทได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  10 ระหว8างวันท่ี  7  สิงหาคม ถึงวันท่ี 11  สิงหาคม 2560  

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   งบทดลองและกระดาษทำการ 6 ชTอง 

  1. การหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท    

  2. การทำงบทดลอง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

    4.1  อธิบายการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทได> 

    4.2  อธิบายการทำงบทดลองได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 



12 
 

แบบบันทึกหลังสอน  
สัปดาห1ท่ี  11 ระหว8างวันท่ี  13  สิงหาคม ถึงวันท่ี 17  สิงหาคม 2561 

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   งบทดลองและกระดาษทำการ 6 ชTอง (ตTอ) 

        1. กระดาษทำการ 6 ชTอง 

  2. ประโยชนJของกระดาษทำการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให>ทำแบบประเมินผลตนเองกTอนเรียน 

 2. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 3. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

     4.1  จัดทำกระดาษทำการ 6 ชTอง ได> 

         4.2  อธิบายประโยชนJของกระดาษทำการได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                   (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  12 ระหว8างวันท่ี  20  สิงหาคม ถึงวันท่ี 24  สิงหาคม 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการปรับปรุงและการทำงบการเงิน 

        1. การบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันท่ัวไป 2. การทำกระดาษทำการ 8 ชTอง  

        3. ความหมายของงบการเงิน   4. รูปแบบของงบการเงิน 5. งบการเงินสำหรับกิจการเจ>าของคนเดียว  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

  4.1  อธิบายการบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันท่ัวไปได>  

  4.2  อธิบายการทำกระดาษทำการ 8 ชTองได> 4.3  อธิบายความหมายของงบการเงินได>    

  4.4  อธิบายรูปแบบของงบการเงินได> 4.5  อธิบายงบการเงินสำหรับกิจการเจ>าของคนเดียวได>  

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  13 ระหว8างวันท่ี  27  สิงหาคม ถึงวันท่ี 31  สิงหาคม 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการปรับปรุงและการทำงบการเงิน (ตTอ) 

 1.  งบการเงินสำหรับกิจการห>างหุ>นสTวน    

        2.  งบการเงินสำหรับกิจการห>างหุ>นสTวน    

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให>ทำแบบประเมินผลตนเองกTอนเรียน 

 2. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 3. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

    4.1  อธิบายงบการเงินสำหรับกิจการห>างหุ>นสTวนได>    

         4.2  อธิบายงบการเงินสำหรับกิจการบริษัทจำกัดได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  14 ระหว8างวันท่ี  3  กันยายน ถึงวันท่ี 7  กันยายน 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การป�ดบัญชีและงบทดลองหลังป�ดบัญชี 
        1.  การบันทึกรายการป�ดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
       2.  การป�ดบัญชีแยกประเภท 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

 4.1  อธิบายการบันทึกรายการป�ดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปได> 

 4.2  อธิบายการป�ดบัญชีแยกประเภทได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  15 ระหว8างวันท่ี  10  กันยายน ถึงวันท่ี 14  กันยายน 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การป�ดบัญชีและงบทดลองหลังป�ดบัญชี (ตTอ) 
       1.  งบทดลองหลังป�ดบัญชี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

 4.1  อธิบายงบทดลองหลังป�ดบัญชีได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                   (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  16 ระหว8างวันท่ี  17  กันยายน ถึงวันท่ี 21  กันยายน 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   กราฟ 

        1.  ประโยชนJของกราฟกับงานบัญชี   2.  วิธีการสร>างกราฟ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให>ทำแบบประเมินผลตนเองกTอนเรียน 

 2. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 3. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

 4.1  อธิบายประโยชนJของกราฟกับงานบัญชีได> 4.2  อธิบายวิธีการสร>างกราฟได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  17 ระหว8างวันท่ี  24  กันยายน ถึงวันท่ี 28  กันยายน 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.3 รวม 27 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   กราฟ (ตTอ) 

 1.  การตกแตTงกราฟการเปล่ียนรูปแบบของกราฟ 2. การสร>างกราฟรูปภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเข>าสูTบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู>สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถTายทอดเน้ือหา

     สาระใช>วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใช>เทคนิคในการ

    ถTายทอดเน้ือหาสาระให>นTาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยTาง 

 2. ให>ฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาข>อมูลอยTางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรู>  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE      

 4.1  อธิบายการตกแตTงกราฟการเปล่ียนรูปแบบของกราฟได> 

 4.2  อธิบายการสร>างกราฟรูปภาพได> 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู>ได>ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเข>าใจ  เรียนรู>ตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ด>วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ได>ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให>คำปรึกษา 

       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยJผู>สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูEสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คำช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงคJเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู>สอน เพ่ือใช>เปcนข>อมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให>เกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงข้ึน โดยขอให>ทTานประเมินตนเองโดยทำ

เคร่ืองหมาย ü ลงในชTองท่ีตรงกับส่ิงท่ีทTานปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังน้ี 
  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น>อย      1  =  น>อยท่ีสุดหรือไมTเลย 
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ส8วนที่ 1  ประเมินตนเอง      

1. ผู>สอนได>ชี้แจงวัตถุประสงคJ จุดมุTงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     

2. ผู>สอนมีแผนการสอนครบถ>วน /     

3. เตรียมการสอนลTวงหน>าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     

4. ค>นคว>าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให>ถูกต>องทันสมัย /     

5. เข>าสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา /     

6. ใช>เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานให>ผู>เรียนค>นคว>าเพิ่มเติม /     

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวTางการสอน /     

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

ส8วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุTงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู>เรียน      

12. เนื้อหาวิชาให>ความรู>แกTผู>เรียน /     

13. เปcนวิชาที่ทำความเข>าใจได> /     

14. วิชานี้กระตุ>นให>เกิดความคิดริเริ่ม /     

15. ผู>สอนอธิบายหรือบรรยายได>แจTมแจ>ง /     

16. กระตุ>นให>ผู>เรียนค>นคว>าเพิ่มเติม /     

17. เป�ดโอกาสให>ผู>เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผู>สอนตอบป~ญหาหรือชี้แจงได>กระจTาง /     

19. ผู>สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนำไปใช> /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณJประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณJที่ใช>เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กำหนดให>ผู>เรียนทำหรือค>นคว>าเพิ่มเติม  /    

23. ผู>เรียนมีโอกาสฝaกตนเองให>มีวินัยและรับผิดชอบการทำงาน /     

24. ผู>สอนตรวจและแจ>งผลงานของผู>เรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรู>ระหวTางสอน /     
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26. ผู>สอนเอาใจใสTตTอการสอนและเตรียมการสอน /     

27. ผู>สอนสนใจและชTวยเหลือผู>เรียน /     

28. บรรยากาศในห>องเรียนเปcนกันเอง /     

29. ผู>สอนเป�ดโอกาสให>ซักถามหรือขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน /     

30. จัดให>มีกิจกรรมหรือการฝaกเสริมการเรียนรู> /     

      

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 

31.  มุTงเน>นสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

33.  สTงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สTงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency) /     

35.  สTงเสริมภูมิคุ>มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 170 

ค8าเฉลี่ยที่ไดE (คะแนน/รวม 35) 4.86 

สรุปผลการประเมินอยูTในระดับ    

 ¨ 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) 


