
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที ่ 4  มิถุนายน  ถึงวันที่  8  มิถุนายน  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    29  คน   ขำดเรียน   6  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    36  คน   ขำดเรียน   3  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การควบคุมภายใน 
     1.  ควำมหมำยของกำรควบคุมภำยใน 
     2.  โครงสร้ำงของกำรควบคุมภำยในตำมแนวคิดของ COSO 
     3.  กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน 
     4.  ควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน 

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  อธิบำยควำมหมำยของกำรควบคุมภำยในได ้
      4.2  อธิบำยโครงสร้ำงของกำรควบคุมภำยในตำมแนวคิดของ COSO ได ้
             4.3  อธิบำยกิจกรรมกำรควบคุมภำยในได้ 
             4.4  อธิบำยควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในได้ 

  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
        4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
              ด้วยตนเอง 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที ่ 11  มิถุนายน  ถึงวันที่  15  มิถุนายน  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    34  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    37  คน   ขำดเรียน   2  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การควบคุมภายใน  (ต่อ) 
     1.  ควำมส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน 
    2.  โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร 
    3.  กำรควบคุมกำรปฏิบัติกำร 
    4.  ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  อธิบำยโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรได้ 
             4.2  อธิบำยกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนได้ 
             4.3  อธิบำยควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรำควบคุมภำยในได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     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........................................................ 
                          (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                      อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที ่ 18  มิถุนายน  ถึงวันที่  22  มิถุนายน  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   2  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    33  คน   ขำดเรียน   2  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    37  คน   ขำดเรียน   2  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
     1.  ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
     2.  วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
     3.  องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

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 อธิบำยเกี่ยวกับควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรได้ 
              4.2 อธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรได้ 

    4.3  อธิบำยองค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 



6 

 

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........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที ่ 25  มิถุนายน  ถึงวันที่  29  มิถุนายน  2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรยีน    32  คน   ขำดเรียน   3  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    34  คน   ขำดเรียน   5  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  (ต่อ) 
     1.  ควำมสัมพันธ์ของแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรและแนวคิดกำรควบคุมภำยใน (แบบเดิม) 
     2.  บทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. 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  อธิบำยควำมสัมพันธ์ของแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรและแนวคิดกำรควบคุม 
                   ภำยใน (แบบเดิม) ได้ 
             4.2  อธิบำยบทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ 

 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
            4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำน 
                  ที่มอบหมำยด้วยตนเอง 

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........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที ่ 2  กรกฎาคม  ถึงวันที่  6  กรกฎาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เตม็)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    32  คน   ขำดเรียน   3  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    33  คน   ขำดเรียน   6  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
     1.  กระบวนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     2.  กำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยใน    
     3.  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรประเมินผล 
     4.  กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
          4.1  อธิบำยกระบวนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ 
           4.2  อธิบำยเกี่ยวกับกำรศึกษำและกำรท ำควำมเข้ำใจระบบกำรควบคุมภำยในได้ 
          4.3  อธิบำยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรประเมินผลได้ 

  4.4  อธิบำยกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในได้ 

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........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที ่ 9  กรกฎาคม  ถึงวันที่  13  กรกฎาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    21  คน   ขำดเรียน   4   คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    10  คน   ขำดเรียน   15  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน    -    คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  (ต่อ) 
     1.  กำรจัดท ำกระดำษท ำกำร 
     2.  รูปแบบของกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน      
     3.  กำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง 
     4.  ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมภำยในตนเอง 

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  อธิบำยกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรได้ 
        4.2  อธิบำยรูปแบบของกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในได้ 
        4.3  อธิบำยกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองได้ 
        4.4  อธิบำยขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมภำยในด้วยตนเองได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่             
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7 ระหว่างวันที ่ 16  กรกฎาคม  ถึงวันที่  20  กรกฎาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -    คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    15  คน   ขำดเรียน   10  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    36  คน   ขำดเรียน   -    คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน 
     1.  ววิัฒนำกำรของกำรตรวจสอบภำยใน 
     2.  ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน 
     3.  ประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยใน 
     4.  วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน 

     5.  ขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยใน 
     6.  ประเภทของกำรตรวจสอบภำยใน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. 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  อธิบำยวิวัฒนำกำรของกำรตรวจสอบภำยในได้ 
          4.2  อธิบำยควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยในได ้
          4.3  อธิบำยประโยชน์ของกำรตรวจสอบภำยในได้ 
          4.4  อธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยในได้ 
          4.5  อธิบำยขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยในได้ 
             4.6  อธิบำยประเภทของกำรตรวจสอบภำยในได้ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8 ระหว่างวันที ่ 23  กรกฎาคม  ถึงวันที่  27  กรกฎาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    20  คน   ขำดเรียน   4 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
     1.  จรรยำบรรณของกำรตรวจสอบภำยใน 
     2.  มำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
     3.  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน 
     4.  ควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน 
     5.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
          4.1  อธิบำยจรรยำบรรณของกำรตรวจสอบภำยในได้ 
          4.2  อธิบำยมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในได้ 
          4.3  อธิบำยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภำยในได้ 
           4.4  อธิบำยควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยในได้ 
           4.5  อธิบำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภำยในได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที ่ 
                     มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9 ระหว่างวันที ่ 30  กรกฎาคม  ถึงวันที่  3  สิงหาคม 2561    
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   1   คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -    คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    19  คน   ขำดเรียน   20  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การตรวจสอบภายในกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
     1.  กำรก ำกับดูแลที่ดีในองค์กรกับกำรตรวจสอบภำยใน 
     2.  ควำมหมำยของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
     3.  วัตถุประสงค์ของกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
     4.  แนวคิดตัวแทน 

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  อธิบำยกำรก ำกับดูแลที่ดีในองค์กรกับกำรตรวจสอบภำยในได้ 
            4.2  อธิบำยควำมหมำยของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ 
              4.3  อธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้ 
       4.4  อธิบำยแนวคิดตัวแทนได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำที่ขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10 ระหว่างวันที่  6  สิงหาคม  ถึงวันที่  10  สิงหาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    22  คน   ขำดเรียน   2  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    34  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    38  คน   ขำดเรียน   1 คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การตรวจสอบภายในกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (ต่อ) 
     1.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรและกำรตรวจสอบภำยใน 
     2.  องค์ประกอบของกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
     3.  กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2549 

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

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

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

   4.2  อธิบำยองค์ประกอบของกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้ 
   4.3  อธิบำยกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน  พ.ศ. 2549 ได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
            มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน  

สัปดาห์ที่  11 ระหว่างวันที่  13  สิงหาคม  ถึงวันที่  17  สิงหาคม 2561    
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดองค์กรและการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
     1.  โครงสร้ำงองค์กรและหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     2.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยในกับผู้สอบบัญชีอิสระ 
     3.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

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  อธิบำยโครงสร้ำงองค์กรและหน่วยตรวจสอบภำยในได้  
      4.2  อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยในกับผู้สอบบัญชีอิสระได้ 
     4.3  อธิบำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภำยในได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                           (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12 ระหว่างวันที่  20  สิงหาคม  ถึงวันที่  24  สิงหาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    34  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน   -   คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หลักฐานการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
     1.  ควำมหมำยของหลักฐำนกำรตรวจสอบ      
     2.  กำรรวบรวมหลักฐำน 
     3.  ประเภทของหลักฐำนกำรตรวจสอบ 
     4.  ควำมเพียงพอและควำมเชื่อถือได้ของหลักฐำน 
     5.  เทคนิคกำรตรวจสอบภำยใน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
              4.1  อธิบำยควำมหมำยของหลักฐำนกำรตรวจสอบได้ 
           4.2  อธิบำยกำรรวบรวมหลักฐำนได้ 
           4.3  อธิบำยประเภทของหลักฐำนกำรตรวจสอบได้ 
            4.4  อธิบำยควำมเพียงพอและควำมเชื่อถือได้ของหลักฐำนได้ 
              4.5  อธิบำยเทคนิคกำรตรวจสอบภำยในได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี  
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                              (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                 อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13 ระหว่างวันที่  27  สิงหาคม  ถึงวันที่  31  สิงหาคม 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    20  คน   ขำดเรียน   4 คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    30  คน   ขำดเรียน   9 คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน 
      1.  กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
      2.  ปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
      3.  กำรรำยงำนกำรตรวจสอบ 
      4.  กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 
      5.  กำรประเมินผล     

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  อธิบำยกำรวำงแผนกำรตรวจสอบได้ 
           4.2  อธิบำยกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ 
              4.3  อธิบำยกำรรำยงำนกำรตรวจสอบได้ 
               4.4  อธิบำยกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบได้ 
               4.5  อธิบำยกำรประเมินผลได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14 ระหว่างวันที่  3  กันยายน  ถึงวันที่  7  กันยายน 2561  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    36  คน   ขำดเรียน   3 คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเขียนรายงานการตรวจสอบ 
      1.  ลักษณะของรำยงำนที่ดี 
      2.  ขั้นตอนกำรเขียนรำยงำน 
      3.  โครงสร้ำงของรำยงำน 

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

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

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

           4.1 อธิบำยลักษณะของรำยงำนที่ดีได้ 
      4.2 อธิบำยขั้นตอนกำรเขียนรำยงำนได้ 

   4.3   อธิบำยโครงสร้ำงของรำยงำนได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
                4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15 ระหว่างวันที่  10  กันยายน  ถึงวันที่  14  กันยายน 2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    28  คน   ขำดเรียน   7  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    32  คน   ขำดเรียน   7  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.  ควำมจ ำเป็นของกำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     2.  เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรตรวจสอบ 
     3.  เทคโนโลยีสำรสนเทศกับตรวจสอบ 
     4.  กำรควบคุมภำยในของระบบสำรสนเทศ 
     5.  กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     6.  กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศ 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
            4.1  อธิบำยควำมจ ำเป็นในกำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ 
           4.2  อธิบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรตรวจสอบได้ 
              4.3  อธิบำยกำรควบคุมภำยในของระบบสำรสนเทศได้ 
           4.4  อธิบำยกำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ 
            4.5  อธิบำยกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
              4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
              4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                                     (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                        อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16 ระหว่างวันที่  17  กันยายน  ถึงวันที่  21  กันยายน 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    30  คน   ขำดเรียน   5  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   4  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในองค์กร 
     1.  ควำมหมำยของกำรทุจริต      
     2.  ข้อบ่งชี้กำรทุจริต 
     3.  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
     4.  ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 
     5.  กำรรำยงำนกำรทุจริต 

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  อธิบำยควำมหมำยของกำรทุจริตได้ 
           4.2  อธิบำยข้อบ่งชี้กำรทุจริตได้ 
           4.3  อธิบำยควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ 
             4. 4  อธิบำยควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภำยในได้ 
           4.4  อธิบำยกำรรำยงำนกำรทุจริตได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17 ระหว่างวันที่  24  กันยายน  ถึงวันที่  28  กันยายน 2561  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2  (ตรง)     กำรบัญชี   24 คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/3  (ม.6)  กำรบัญชี   35 คน   เข้ำเรียน    35  คน   ขำดเรียน   -  คน 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวส.2/4  (ม.6)  กำรบัญชี   39 คน   เข้ำเรียน    39  คน   ขำดเรียน   -  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   คู่มือการตรวจสอบภายใน 

     1.  ควำมส ำคัญของคู่มือกำรตรวจสอบภำยใน 
     2.  คุณภำพของคู่มือกำรตรวจสอบภำยใน 
     3.  ส่วนประกอบของคู่มือกำรตรวจสอบภำยใน 
     4.  กำรเผยแพร่คู่มือกำรตรวจสอบภำยใน 
     5.  กำรติดตำมผลกำรใช้คู่มือกำรตรวจสอบภำยใน 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้      
             4.1  อธิบำยควำมส ำคัญของคู่มือกำรตรวจสอบภำยในได้ 
            4.2  อธิบำยคุณภำพของคู่มือกำรตรวจสอบภำยในได้ 
              4.3  อธิบำยส่วนประกอบของคู่มือกำรตรวจสอบภำยในได้ 
            4.4  อธิบำยกำรเผยแพร่คู่มือกำรตรวจสอบภำยในได้ 
            4.5  อธิบำยกำรติดตำมผลกำรใช้คู่มือกำรตรวจสอบภำยในได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
        4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่ 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 
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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........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               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 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผล วิชำนี้ /     
2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำท้ังเนื้อหำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ  /    
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวำ่งกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกำสใหผู้้เรยีนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือช้ีแจงไดก้ระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /     
20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนท่ีก ำหนดใหผู้้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม   /    
23. ผู้เรียนมโีอกำสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
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25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้  /    
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

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


