
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  5  มิถุนายน ถึงวันที่ 9  มิถุนายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ควำมรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี 
 1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของระบบบัญชี 2. ส่วนประกอบของระบบบัญชี 
 3. ประเภทของงำนวำงระบบบัญชี  4. คุณสมบัติและผู้เกี่ยวข้องกับงำนวำงระบบบัญชี 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

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

 4.1 อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของระบบบัญชีได้ 4.2 บอกส่วนประกอบของระบบบัญชีได้ 
 4.3 บอกประเภทของงำนวำงระบบบัญชีได้ 

4.4 บอกคุณสมบัติและผู้เกี่ยวข้องกับงำนวำงระบบบัญชีได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที่  12  มิถุนายน ถึงวันที่ 16  มิถุนายน 2560   
จ ำนวนนักศึกษำ  สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรควบคุมภำยใน 
 1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยใน 2. ประเภทของกำรควบคุมภำยใน 
 3. ส่วนประกอบของระบบกำรควบคุมภำยในทำงบัญชีโดยทั่วไป 

4. กำรควบคุมภำยในตำมแนวคิด ของ COSO 5. ระบบกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

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

 4.1 อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในได้ 
4.2 บอกประเภทของกำรควบคุมภำยในได้ 

 4.3 บอกส่วนประกอบของระบบกำรควบคุมภำยในทำงกำรบัญชีโดยทั่วไปได้ 
 4.4 อธิบำยกำรควบคุมภำยในตำมแนวคิดของ COSO ได้ 
 4.5 อธิบำยระบบกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  19  มิถุนายน ถึงวันที่ 23  มิถุนายน 2560   
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เอกสำรทำงกำรบัญชี 
 1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรใช้เอกสำรทำงกำรบัญชี 2. ประเภทของแบบฟอร์มทำงกำรบัญชี 

3. กำรก ำหนดลักษณะและชนิดของแบบฟอร์ม  4. ชนิดของแบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจ 
5. เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรบันทึกบัญชี   6. ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรร่ำงและใช้แบบฟอร์ม 
7. หลักท่ัวไปในกำรร่ำงแบบฟอร์ม   8. ขั้นตอนในกำรออกแบบฟอร์มเอกสำร 
9. กำรควบคุมแบบฟอร์ม    10. กำรเก็บรักษำแบบฟอร์มที่ยังมิได้ใช้ 

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

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

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

 4.1 อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรใช้เอกสำรทำงกำรบัญชีได้ 
4.2 บอกประเภทของแบบฟอร์มทำงกำรบัญชีได้  
4.3 ก ำหนดลักษณะและชนิดของแบบฟอร์มได้ 
4.4 บอกชนิดของแบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจได้  
4.5 อธิบำยและจัดท ำเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรบันทึกบัญชีได้ 
4.6 บอกปัจจัยที่ส ำคัญในกำรร่ำงและใช้แบบฟอร์มได้ 
4.7 อธิบำยหลักท่ัวไปในกำรร่ำงแบบฟอร์มใช้ได้ 
4.8 บอกขั้นตอนในกำรออกแบบฟอร์มเอกสำรได้ 
4.9 อธิบำยและควบคุมแบบฟอร์มได้ 
4.10 อธิบำยและเก็บรักษำแบบฟอร์มที่ยังมิได้ใช้ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  26  มิถุนายน ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2560   
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   สมุดบันทึกรำยกำรขั้นต้นและ บัญชีแยกประเภท 
 1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของสมุดบันทึกรำยกำรขั้นต้น 2. ประเภทของสมุดรำยกำรขั้นต้น 

3. ควำมส ำคัญของสมุดรำยวันเฉพำะ  4. หลักส ำคัญในกำรร่ำงแบบฟอร์มสมุดรำยวันเฉพำะ 
5. ประเภทของสมุดรำยวันเฉพำะ  6. กำรใช้ระบบใบส ำคัญแทนบัญชีต่ำงๆ 
7. สมุดบัญชีแยกประเภท   8. หลักส ำคัญในกำรร่ำงแบบฟอร์มสมุดบัญชีแยกประเภท 

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

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

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

 4.1 อธิบำยควำมหมำยและควำมส ำคัญของสมุดบันทึกรำยกำรข้ันต้นได้ 
4.2 บอกประเภทของสมุดบันทึกรำยกำรขั้นต้นได้ 
4.3. อธิบำยควำมส ำคัญของสมุดของสมุดรำยวันเฉพำะได้ 
4.4 อธิบำยหลักส ำคัญในกำรร่ำงแบบฟอร์มสมุดรำยวันเฉพำะได้ 
4.5 บอกประเภทของสมุดรำยวันเฉพำะได้ 
4.6 อธิบำยกำรใช้ระบบใบส ำคัญแทนบัญชีต่ำงๆ ได้ 
4.7 อธิบำยสมุดบัญชีแยกประเภทได้ 
4.8 อธิบำยหลักส ำคัญในกำรร่ำงแบบฟอร์มสมุดบัญชีแยกประเภทได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที่  3  กรกฎาคม ถึงวันที่ 7  กรกฎาคม 2560   
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในระบบบัญชี 
 1. ควำมส ำคัญของเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงในระบบบัญชี 

2. ประเภทของเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงในระบบบัญชี 
3. ปัจจัยในกำรเลือกใช้เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง 4. คอมพิวเตอร์กับงำนบัญชี 
5. กำรควบคุมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรง   6. ประโยชน์ของกำรใช้เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง 

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

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

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

 4.1 อธิบำยควำมส ำคัญของเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงในระบบบัญชีได้ 
4.2 บอกประเภทของเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงในระบบบัญชีได้ 
4.3 บอกปัจจัยในกำรเลือกใช้เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงได้ 
4.4 อธิบำยกำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้กับงำนบัญชีได้ 
4.5 อธิบำยกำรควบคุมเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที่  10  กรกฎาคม ถึงวันที่ 14  กรกฎาคม 2560   
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรส ำรวจขั้นต้นในกำรวำงระบบบัญชี 
 1. ลักษณะของกำรวำงระบบบัญชีที่ดี  2. ขั้นตอนของงำนวำงระบบบัญชี  3. สภำพงำนระบบบัญชีในธุรกิจ

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

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

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

 4.1 อธิบำยลักษณะของกำรวำงระบบบัญชีที่ดีได้    4.2 วำงระบบบัญชีตำมขั้นตอนของงำนได้ 
4.3 อธิบำยสภำพงำนระบบบัญชีในธุรกิจปัจจุบันได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 
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                                          อำจำรย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7 ระหว่างวันที่  17  กรกฎาคม ถึงวันที่ 21  กรกฎาคม 2560   
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรส ำรวจขั้นต้นในกำรวำงระบบบัญชี (ต่อ) 
     1. สภำพงำนระบบบัญชีในธุรกิจปัจจุบัน 

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

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

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

 4.1 อธิบำยลักษณะสภำพงำนระบบบัญชีในธุรกิจปัจจุบันได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ      
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง      
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8 ระหว่างวันที่  24  กรกฎาคม ถึงวันที่ 28  กรกฎาคม 2560   
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรซื้อและเจ้ำหนี ้
1. ระบบบัญชเีกี่ยวกับกำรซื้อ  2. ระบบบัญชเีกี่ยวกับกำรส่งคืนสินค้ำ 
3. ระบบบัญชเีกี่ยวกับกำรได้สว่นลด  4. ระบบบัญชเีจ้ำหนี ้

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยและวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรซื้อได้  4.2 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรส่งคืนสินค้ำได้ 
  4.3 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรได้ส่วนลดได้  4.4 อธิบำยและวำงระบบบัญชีเจ้ำหนี้ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1 สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2 นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9 ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม ถึงวันที่ 4  สิงหาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรซื้อและเจ้ำหนี ้(ต่อ) 
1. ระบบบัญชเีกี่ยวกับกำรซื้อ  2. ระบบบัญชเีกี่ยวกับกำรส่งคืนสินค้ำ 
3. ระบบบัญชเีกี่ยวกับกำรได้สว่นลด  4. ระบบบัญชเีจ้ำหนี ้

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรซื้อได้  4.2 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรส่งคืนสินค้ำได้ 
  4.3 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับกำรได้ส่วนลดได้ 4.4 อธิบำยและวำงระบบบัญชีเจ้ำหนี้ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10 ระหว่างวันที่  7  สิงหาคม ถึงวันที่ 11  สิงหาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรวำงระบบบัญชีกำรขำยและควบคุมลูกหนี ้
1. วำงระบบบัญชีกำรขำยสนิค้ำและควบคุมลูกหนี ้ 2. ประเภทของกำรขำยสินค้ำ 
3. ระบบบัญชีกำรขำยเชื่อ    4. ระบบบัญชีกำรขำยเงินสด 
5. ระบบบัญชีรบัคืนสินค้ำและกำรให้ส่วนลด 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรวำงระบบบัญชีกำรขำยสินค้ำและกำรควบคุมลูกหนี้ได้ 
  4.2 อธิบำยและวิเครำะห์ประเภทของกำรขำยสินค้ำได้ 
  4.3 อธิบำยและวำงระบบบัญชีกำรขำยเชื่อได้ 
  4.4 อธิบำยและวำงระบบบัญชีกำรขำยเงินสดได้ 
  4.5 อธิบำยและวำงระบบบัญชีรับคืนสินค้ำและกำรให้ส่วนลดได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11 ระหว่างวันที่  14  สิงหาคม ถึงวันที่ 18  สิงหาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรวำงระบบบัญชีเงนิเดือนและค่ำแรง 
1. ควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของเงินเดือนและค่ำแรง  2. กำรค ำนวณค่ำแรงงำน 

 3. กำรบันทึกบัญชีเงินเดือนและค่ำแรง  4. กำรวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่ำแรง 
 5. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและค่ำแรงงำน 6. ระบบบัญชเีงินเดือนและค่ำแรง 
 7. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับเงินเดือนและค่ำแรง 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของเงินเดือนและค่ำแรงได้ 
  4.2 ค ำนวณค่ำแรงได้ 
  4.3 บันทึกบัญชีเงินเดือนและค่ำแรงได้ 
  4.4 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่ำแรงได้ 
  4.5 อธิบำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและค่ำแรงได้ 
  4.6 บอกขั้นตอนทำงเดินเอกสำรระบบบัญชีเงินเดือนและค่ำแรงได้ 
  4.7 อธิบำยกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับเงินเดือนและค่ำแรงได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12 ระหว่างวันที่  21  สิงหาคม ถึงวันที่ 25  สิงหาคม 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีเงินสด 
 1. ระบบกำรบริหำรจัดกำรเงินสด  2. กำรวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดรับ 
 3. เงินสดรับจำกค่ำขำยสินค้ำและบริกำร 4. เงินสดรับช ำระหนี้จำกลูกค้ำ 
 5. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับเงินสด 6. ระบบบัญชีส ำหรับเงินสดจ่ำย 
 7. กรณีจ่ำยเป็นเป็นเช็ค   8. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเช็ค 
 9. กำรจ่ำยเงินจำกเงินสดย่อย  10. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสดย่อย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยระบบกำรบริหำรจัดกำรเงินสดได้ 4.2 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดรับได้ 
  4.3 วำงระบบบัญชีเงินสดรับจำกค่ำขำยสินค้ำและบริกำรได้    
  4.4 วำงระบบบัญชีเงินสดรับช ำระหนี้จำกลูกค้ำได้ 
  4.5 ควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับเงินสดได้ 
  4.6 วำงระบบบัญชีส ำหรับเงินสดจ่ำยได้   
  4.7 วำงระบบบัญชีกรณีจ่ำยเป็นเช็คได้ 
  4.8 ควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเช็คได้   
  4.9 วำงระบบบัญชีกำรจ่ำยเงินจำกเงินสดย่อยได้ 
  4.10 ควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสดย่อยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13 ระหว่างวันที่  28  สิงหาคม ถึงวันที่ 1  กันยายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีเงินสด (ต่อ) 
 1. ระบบกำรบริหำรจัดกำรเงินสด  2. กำรวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดรับ 
 3. เงินสดรับจำกค่ำขำยสินค้ำและบริกำร 4. เงินสดรับช ำระหนี้จำกลูกค้ำ 
 5. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับเงินสด 6. ระบบบัญชีส ำหรับเงินสดจ่ำย 
 7. กรณีจ่ำยเป็นเป็นเช็ค   8. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเช็ค 
 9. กำรจ่ำยเงินจำกเงินสดย่อย  10. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสดย่อย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยระบบกำรบริหำรจัดกำรเงินสดได้  
  4.2 วำงระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสดรับได้ 
  4.3 วำงระบบบัญชีเงินสดรับจำกค่ำขำยสินค้ำและบริกำรได้   
  4.4 วำงระบบบัญชีเงินสดรับช ำระหนี้จำกลูกค้ำได้  
  4.5 ควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรรับเงินสดได้ 
  4.6 วำงระบบบัญชีส ำหรับเงินสดจ่ำยได้   
  4.7 วำงระบบบัญชีกรณีจ่ำยเป็นเช็คได้ 
  4.8 ควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเช็คได้   
  4.9 วำงระบบบัญชีกำรจ่ำยเงินจำกเงินสดย่อยได้ 
  4.10 ควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินสดย่อยได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14 ระหว่างวันที่  4  กันยายน ถึงวันที่ 8  กันยายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กำรวำงระบบบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 1. ควำมหมำยของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรวำงระบบบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 3. กำรจัดหำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 4. กำรรักษำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในครอบครอง 
 5. กำรโอนหรือกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 6. รำยงำนส ำหรับฝ่ำยบริหำร 
 7. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่มีรำคำน้อย และที่เช่ำมำจำกผู้อ่ืน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยควำมหมำยของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ได้ 
  4.2 บอกวัตถุประสงค์ของกำรวำงระบบบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ได้ 
  4.3 อธิบำยและจัดหำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ได้ 
  4.4 อธิบำยและรักษำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ได้ 
  4.5 อธิบำยและโอนหรือกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ได้ 
  4.6 ท ำรำยงำนส ำหรับฝ่ำยบริหำรได้ 
  4.7 อธิบำยเกี่ยวกับที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่มีรำคำน้อย และท่ีเช่ำมำจำกผู้อ่ืนได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15 ระหว่างวันที่  11  กันยายน ถึงวันที่ 15  กันยายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีกิจกำรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำ 
 1. ลักษณะของกิจกำรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำ 2. วงจรกำรผลิต 
 3.  ลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนทุนผลิต 4. ระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
 5. ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่ำแรงงำน 6. กำรบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 
 7. ระบบบัญชีต้นทุน 8. ระบบบัญชีต้นทุนงำนสั่งท ำ 
 9. ระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอน 10. งบกำรเงินส ำหรับกิจกำรผลิตสินค้ำ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยลักษณะของกิจกำรที่ท ำกำรผลิตสินค้ำได้ 
  4.2 อธิบำยวงจรกำรผลิตได้ 
  4.3 อธิบำยลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีต้นทุนกำรผลิตได้ 
  4.4 อธิบำยและวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบได้ 
  4.5 อธิบำยและวำงระบบบัญชีเกี่ยวกับค่ำแรงได้ 
  4.6 อธิบำยและวำงระบบบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตได้ 
  4.7 อธิบำยระบบบัญชีต้นทุนได้ 
  4.8 อธิบำยและวำงระบบบัญชีต้นทุนงำนสั่งท ำได้ 
  4.9 อธิบำยและวำงระบบบัญชีต้นทุนช่วงหรือต้นทุนตอนได้ 
  4.10 อธิบำยและจัดท ำงบกำรเงินส ำหรับกิจกำรผลิตสินค้ำได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16 ระหว่างวันที่  18  กันยายน ถึงวันที่ 22  กันยายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีสินค้ำคงเหลือ 
   1. ควำมหมำยของสินค้ำคงเหลือ  2. ควำมส ำคัญของสินค้ำคงเหลือและกำรตรวจนับ 
   3. ประเภทของกำรควบคุมสินค้ำ  4. วิธีกำรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ำ 
   5. กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือปลำยงวด 
   6. หลักกำรและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมสินค้ำคงเหลือ 
   7. กำรวำงระบบบัญชีส ำหรับกำรควบคุมสินค้ำคงเหลือ 
   8. วงจรของสินค้ำคงเหลือ   9. ข้อควรปฏิบัติในกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1 บอกควำมหมำยของสินค้ำคงเหลือได้ 
   4.2 อธิบำยควำมส ำคัญของสินค้ำคงเหลือและกำรตรวจนับได้ 
   4.3 บอกประเภทของกำรควบคุมสินค้ำได้ 
   4.4 อธิบำยและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ำได้ 
   4.5 ตีรำคำสินค้ำคงเหลือปลำยงวดได้ 
   4.6 อธิบำยหลักกำรและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมสินค้ำคงเหลือได้ 
   4.7 วำงระบบบัญชีส ำหรับกำรควบคุมสินค้ำคงเหลือได้ 
   4.8 อธิบำยวงจรของสินค้ำคงเหลือได้ 
   4.9 พิจำรณำข้อควรปฏิบัติในกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17 ระหว่างวันที่  25  กันยายน ถึงวันที่ 29  กันยายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวส.1/4 (ม.6) จ ำนวน 41 คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ระบบบัญชีกิจกำรบริกำร 
   1. ลักษณะของกิจกำรบริกำร   2. วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีกิจกำรบริกำร 
   3. โครงสร้ำง/แผนผังขององค์กรธุรกิจบริกำร 4. กำรจัดท ำผังบัญชีของกิจกำรบริกำร 
   5. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร   6. แนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดค่ำบริกำร 
   7. หลักเกณฑ์ในกำรรับรู้รำยได้   8. กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับลูกหนี้ 
   9. สมุดบัญชีส ำหรับกิจกำรบริกำ   10. งบกำรเงินส ำหรับกิจกำรบริกำร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  4.1 อธิบำยลักษณะของกิจกำรบริกำรได้ 
  4.2 บอกวัตถุประสงค์ของระบบบัญชีกิจกำรบริกำรได้ 
  4.3 อธิบำยและจัดท ำโครงสร้ำง/แผนผังขององค์กรธุรกิจบริกำรได้ 
  4.4 อธิบำยและจัดท ำผังบัญชีของกิจกำรบริกำรได้ 
  4.5 วำงระบบบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรได้ 
  4.6 บอกแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดค่ำบริกำรได้ 
  4.7 บอกหลักเกณฑ์ในกำรรับรู้รำยได้ได้ 
  4.8 อธิบำยกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับลูกหนี้ได้ 
  4.9 อธิบำยกำรน ำสมุดบัญชีมำใช้ส ำหรับกิจกำรบริกำรได้ 
  4.10 อธิบำยแนวทำงกำรท ำงบกำรเงินส ำหรับกิจกำรบริกำรได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                                    (นำยธีระ  โลสันตำ) 

                                         อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำร

วัดผล วิชำนี ้
/     

2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งเนื้อหำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน      
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือชี้แจงได้กระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /     
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20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนที่ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม  /    

23. ผู้เรียนมีโอกำสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบกำรท ำงำน /     

24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /     
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 166 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดับ    

  ดีมำก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
 ปำนกลำง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมำก   (1.00 – 1.49) 


