
แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  1 ระหว8างวันท่ี  4  มิถุนายน ถึงวันท่ี 8  มิถุนายน 2561  

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ความรูJเบ้ืองตJนเก่ียวกับการบัญชี 
     1.  ความหมายของการบัญชี 2.  จุดประสงคAของการบัญชี 

        3.  ประโยชนAของขJอมูลการบัญชี 4.  ขJอแนะนำการเรียนวิชาบัญชีแมRบทการบัญชี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหJทำแบบประเมินผลตนเองกRอนเรียน 

 2. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 3. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

        4.1  อธิบายความหมายของการบัญชีไดJ 
        4.2  บอกจุดประสงคAของการบัญชีไดJ 
       4.3  บอกประโยชนAของขJอมูลการบัญชีไดJ 
       4.4  แนะนำการเรียนวิชาบัญชีไดJ 

    4.5  อธิบายแมRบทการบัญชีไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1 สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2 นักศึกษาสามารถเขJาใจ เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา    
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  2 ระหว8างวันท่ี  11  มิถุนายน ถึงวันท่ี 15  มิถุนายน 2561 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 

   1.  สินทรัพยA หน้ีสิน และสRวนของเจJาของ 2.  สมการบัญชี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

      4.1 คำนวณสินทรัพยA หน้ีสิน และสRวนของเจJาของไดJ 4.2 อธิบายและคำนวณสมการบัญชีไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  3 ระหว8างวันท่ี  18  มิถุนายน ถึงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561   
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน (ตRอ) 

 1.  งบแสดงฐานะการเงิน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหJทำแบบประเมินผลตนเองกRอนเรียน 

 2. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง. 3. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE  อธิบายและแสดงการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 
     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  4 ระหว8างวันท่ี  25  มิถุนายน ถึงวันท่ี 29  มิถุนายน 2561   

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การวิเคราะหAรายการคJา  

  1.  รูปแบบของกิจการ 2.  รายการคJา  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง  2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

 4.1  บอกรูปแบบของกิจการไดJ 4.2  อธิบายรายการคJาไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  5 ระหว8างวันท่ี  2  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 6  กรกฎาคม 2561   
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 
 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การวิเคราะหAรายการคJา (ตRอ) 

        1.  หลักในการวิเคราะหAรายการคJา 2.  การวิเคราะหAรายการคJาตามหลักการบัญชีคูR 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

 4.1  วิเคราะหAรายการคJาตามหลักการไดJ 4.2  วิเคราะหAรายการคJาตามหลักการบัญชีคูRไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  6 ระหว8างวันท่ี  9  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 13  กรกฎาคม 2561   
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป 

      1.  ความหมายของสมุดรายวันข้ันตJน 2.  ประเภทของสมุดบัญชีข้ันตJน 

      3.  รูปแบบของสมุดรายวันท่ัวไป  4.  ผังบัญชี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหJทำแบบประเมินผลตนเองกRอนเรียน 

 2. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 3. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

  4.1  อธิบายความหมายของสมุดรายวันข้ันตJนไดJ 

  4.2  บอกประเภทของสมุดบัญชีข้ันตJนไดJ 

  4.3  อธิบายรูปแบบของสมุดรายวันท่ัวไปไดJ 

  4.4  อธิบายและกำหนดผังบัญชีไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา      
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  7 ระหว8างวันท่ี  16  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 20  กรกฎาคม 2561   

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป (ตRอ) 

       1.  หลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 2.  การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคูRในสมุดรายวันทั่วไป 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง  2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

               4.1  อธิบายหลักการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปไดJ 

  4.2  บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคูRในสมุดรายวันทั่วไปไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  8 ระหว8างวันท่ี  23  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 27  กรกฎาคม 2561   
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการคJาในสมุดแยกประเภทท่ัวไป 

      1.  ความหมายของบัญชีแยกประเภท 

        2.  ประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภท 

        3.  รูปแบบของบัญชีแยกประเภท 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

             4.1 อธิบายความหมายของบัญชีแยกประเภทไดJ 

              4.2  บอกประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภทไดJ 

      4.3  อธิบายรูปแบบของบัญชีแยกประเภทไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  9 ระหว8างวันท่ี  30  กรกฎาคม ถึงวันท่ี 3  สิงหาคม 2561 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบันทึกรายการคJาในสมุดแยกประเภทท่ัวไป (ตRอ) 

  1.  การผRานรายการจากสมุดรายวันท่ัวไป ไปสมุดบัญชีแยกประเภท 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหJทำแบบประเมินผลตนเองกRอนเรียน 

 2. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง. 3. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE   อธิบายและผRานรายการจากสมุดรายวันท่ัวไป ไปสมุดบัญชีแยกประเภทไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นายธีระ  โลสันตา) 

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  10 ระหว8างวันท่ี  6  สิงหาคม ถึงวันท่ี 10  สิงหาคม 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   งบทดลอง 

  1. ความหมายของงบทดลอง 

  2. รูปแบบของงบทดลอง 

  3. การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทดJวยดินสอ 

  4. การจัดทำงบทดลอง 

  5. แนวทางปฏิบัติเม่ืองบทดลองไมRลงตัว 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

    4.1 อธิบายความหมายของงบทดลองไดJ 

    4.2 บอกรูปแบบของงบทดลองไดJ 

    4.3 อธิบายและหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทดJวยดินสอไดJ 

    4.4 อธิบายและจัดทำงบทดลองไดJ 

    4.5 บอกแนวทางปฏิบัติเม่ืองบทดลองไมRลงตัวไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน  

สัปดาห1ท่ี  11 ระหว8างวันท่ี  13  สิงหาคม ถึงวันท่ี 17  สิงหาคม 2561 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   สมุดเงินสด 2 ชRอง  

        1. ความหมายของสมุดเงินสด 2 ชRอง  2. ลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชRอง 

  3. รูปแบบ และการบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชRอง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหJทำแบบประเมินผลตนเองกRอนเรียน 

 2. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 3. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

        4.1 อธิบายความหมายของสมุดเงินสด 2 ชRองไดJ  

    4.2 อธิบายลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชRองไดJ 

       4.3 อธิบายรูปแบบ และบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชRองไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามารถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  12 ระหว8างวันท่ี  20  สิงหาคม ถึงวันท่ี 24  สิงหาคม 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   กระดาษทำการ 

        1. ความหมายและประโยชนAของกระดาษทำการ 

     2. รูปแบบของกระดาษทำการชนิด 6 ชRอง 

  3. ข้ันตอนในการจัดทำกระดาษทำการ 6 ชRอง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

    4.1  อธิบายความหมายและประโยชนAของกระดาษทำการไดJ 

         4.2  บอกรูปแบบของกระดาษทำการชนิด 6 ชRองไดJ 

    4.3  จัดทำกระดาษทำการ 6 ชRอง ตามข้ันตอนไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  13 ระหว8างวันท่ี  27  สิงหาคม ถึงวันท่ี 31  สิงหาคม 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   งบการเงิน 

 1.  ความหมายของงบการเงิน 2.  งบการเงินฉบับสมบูรณA 

       3.  งบกำไรขาดทุน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหJทำแบบประเมินผลตนเองกRอนเรียน 

 2. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 3. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

    4.1  อธิบายความหมายของงบการเงินไดJ 

         4.2  บอกองคAประกอบของงบการเงินไดJ 

         4.3  อธิบายและจัดทำงบกำไรขาดทุนไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฎิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  14 ระหว8างวันท่ี  3  กันยายน ถึงวันท่ี 7  กันยายน 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   งบการเงิน  (ตRอ) 
        1.  งบแสดงฐานะการเงิน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE  อธิบายและจัดทำงบแสดงฐานะการเงินไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห1ท่ี  15 ระหว8างวันท่ี  10  กันยายน ถึงวันท่ี 14  กันยายน 2561  

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การปxดบัญชี 
 1.  ความหมายของการปxดบัญชี 2. ข้ันตอนการปxดบัญชี 
  3. การบันทึกรายการปxดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
  4. การผRานรายการปxดบัญชีจากสมุดรายวันท่ัวไป ไปยังสมุดแยกประเภทท่ัวไป 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

 4.1  อธิบายความหมายของการปxดบัญชีไดJ 4.2  บอกข้ันตอนการปxดบัญชีไดJ 

 4.3  อธิบายและบันทึกรายการปxดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปไดJ 

 4.4  อธิบายและผRานรายการปxดบัญช ีจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังสมุดแยกประเภททั่วไปไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห1ท่ี  16 ระหว8างวันท่ี  17  กันยายน ถึงวันท่ี 21  กันยายน 2561  

จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การปxดบัญชี (ตRอ) 

 1.  การปxดบัญชีสินทรัพยA หน้ีสิน และสRวนของเจJาของ ในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

   2.  การจัดทำงบทดลองหลังการปxดบัญชี 

   3.  วงจรบัญชี 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหJทำแบบประเมินผลตนเองกRอนเรียน 

 2. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 3. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE 

 4.1  อธิบายและปxดบัญชีสินทรัพยA หน้ีสิน และสRวนของเจJาของในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไปไดJ 

 4.2  อธิบายและจัดทำงบทดลองหลังการปxดบัญชีไดJ  

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห1ท่ี  17 ระหว8างวันท่ี  24  กันยายน ถึงวันท่ี 28  กันยายน 2561  
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 1  รวม 35 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ระดับ ปวช. 1  รวม 23 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน ระดับ ปวช. 1 รวม 14 คน 
จำนวนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 1  รวม 7 คน 

 
1.  หัวขEอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   บัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        3.  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
        4.  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมRตามแนวพระราชดำริ 
        5.  การประยุกตAใชJเศรษฐกิจพอเพียง 
        6.  การพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนำเขJาสูRบทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรูJสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถRายทอดเน้ือหา

     สาระใชJวิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชJเทคนิคในการ

    ถRายทอดเน้ือหาสาระใหJนRาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยRาง 

 2. ใหJฝaกทำแบบฝaกหัดและเฉลย 

 3. ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูEเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลEองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขJอมูลอยRางเปcนระบบ   
 2.  สอดคลEองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทำเปcนข้ันตอน การทำตามลำดับข้ัน 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝdรูJ  การประหยัด 

   4.  สมรรถนะท่ีไดE      

          4.1  อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไดJ 
             4.2  อธิบายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดJ 
             4.3  นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตAใชJไดJ 
             4.4. อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมRตามแนวพระราชดำริไดJ 
             4.5. ประยุกตAใชJเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตไดJ 
             4.6  พัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียงไดJ 

4.  ผลการใชEแผนการจัดการเรียนรูE  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูE 

     4.1  สามารถทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูJไดJตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
     4.2  นักศึกษาสามรถเขJาใจ  เรียนรูJตามเอกสารประกอบการสอน และฝaกปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดJวยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

5.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีป[ญหา 
     ไดJติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหJคำปรึกษา 

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

                                          อาจารยAผูJสอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูEสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คำช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงคAเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผูJสอน เพ่ือใชJเปcนขJอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหJเกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงข้ึน โดยขอใหJทRานประเมินตนเองโดยทำ

เคร่ืองหมาย ü ลงในชRองท่ีตรงกับส่ิงท่ีทRานปฏิบัติเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดังน้ี 
  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นJอย      1  =  นJอยท่ีสุดหรือไมRเลย 
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ส8วนที่ 1  ประเมินตนเอง      

1. ผูJสอนไดJชี้แจงวัตถุประสงคA จุดมุRงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ /     

2. ผูJสอนมีแผนการสอนครบถJวน /     

3. เตรียมการสอนลRวงหนJาทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     

4. คJนควJาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหJถูกตJองทันสมัย /     

5. เขJาสอนสม่ำเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชJเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหJผูJเรียนคJนควJาเพิ่มเติม  /    

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวRางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี ้ /     

ส8วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุRงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูJเรียน      

12. เนื้อหาวิชาใหJความรูJแกRผูJเรียน /     

13. เปcนวิชาที่ทำความเขJาใจไดJ /     

14. วิชานี้กระตุJนใหJเกิดความคิดริเริ่ม  /    

15. ผูJสอนอธิบายหรือบรรยายไดJแจRมแจJง /     

16. กระตุJนใหJผูJเรียนคJนควJาเพิ่มเติม /     

17. เปxดโอกาสใหJผูJเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผูJสอนตอบป�ญหาหรือชี้แจงไดJกระจRาง /     

19. ผูJสอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนำไปใชJ /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณAประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณAที่ใชJเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานที่กำหนดใหJผูJเรียนทำหรือคJนควJาเพิ่มเติม   /    

23. ผูJเรียนมีโอกาสฝaกตนเองใหJมีวินัยและรับผิดชอบการทำงาน /     

24. ผูJสอนตรวจและแจJงผลงานของผูJเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูJระหวRางสอน /     
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26. ผูJสอนเอาใจใสRตRอการสอนและเตรียมการสอน /     

27. ผูJสอนสนใจและชRวยเหลือผูJเรียน /     

28. บรรยากาศในหJองเรียนเปcนกันเอง /     

29. ผูJสอนเปxดโอกาสใหJซักถามหรือขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหJมีกิจกรรมหรือการฝaกเสริมการเรียนรูJ  /    

      

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 

31.  มุRงเนJนสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สRงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สRงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปcนไทย  (Decency)  /    

35.  สRงเสริมภูมิคุJมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 164 

ค8าเฉลี่ยที่ไดE (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลการประเมินอยูRในระดับ    

 ¨ 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) 


