
 

บันทึกหลังการสอน 

  
 

 

      วิชา  คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  รหัสวิชา 10800202 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2559 

ภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2561 

 
 

อาจารยผูสอน ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 ชั้น ปวช.2 จํานวนเต็ม 9 คน   

หองเรียน 4204  ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

เวลาเรียน วันจันทร เวลา 11.00 –15.00 น. 

 

 

     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  1  วันท่ี  4  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร 

2. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร 

3. ประโยชนของคอมพิวเตอร 

4. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

5. หลักการทํางานของคอมพิวเตอร  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1.  อธบิายความหมายของคอมพิวเตอรได 

        2.  อธิบายลักษณะงานที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอรได 

        3.  บอกประโยชนของคอมพิวเตอรได 

        4.  อธิบายสวนประกอบของคอมพิวเตอรได 

        5.  อธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอรได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    

     -  

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  2  วันท่ี 11  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การใชงานโปรแกรม Word 2016    

            1. การใชงานโปรแกรม Word 2016 

 2. สวนประกอบโปรแกรม Word 2016 

 3. แถบเครื่องมือตางๆ  โปรแกรม Word 2016 

 4. การสรางแฟม โปรแกรม Word 2016 

 5. การบันทึกขอมูลลงแผนดิสก 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรยีนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

             1. อธิบายขั้นตอนการเขาสูโปรแกรม Word 2016 ได 

  2. บอกสวนประกอบของหนาตางและแถบเครื่องมือตางๆ ของโปรแกรม Word 2016 ได 

  3. จัดเก็บบันทึกเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคําได 

     4. อธิบายการเปดเอกสารออกที่บันทึกไวกลับมาใชงานได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  3  วันท่ี  18  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 6 คน   ขาดเรียน 3 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การสรางและตกแตงเอกสาร 

            1. การกําหนดขนาดเอกสาร (Page Setup) 

 2 การกําหนดรูปแบบตัวอักษร 

 3. การจัดขอความบนหนากระดาษ 

 4. การแทรกรูปภาพ (Clip Art) และขอความศลิป (Word Art) 

 5. การตรวจหาคําผดิเพ่ือการแกไข 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

            1. กําหนดขนาดเอกสารได 

 2 กําหนดรูปแบบตัวอักษรได 

 3. จัดขอความบนหนากระดาษได 

 4. แทรกรูปภาพ (Clip Art) และขอความศิลป (Word Art) ได 

 5. ตรวจหาคําผิดเพ่ือการแกไขได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     -  

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  4  วันท่ี  วันท่ี  25  มิถุนายน  2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส จํานวน  9  คน  เขาเรียน  1  คน   ขาดเรียน 8 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การประยุกตใช Word 2016       

1. การสรางตาราง 

2. การกําหนดเสนขอบ ลักษณะตวัอักษรในตาราง 

3. การกําหนดตารางอัตโนมัต ิ

4. การพิมพเอกสาร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

1. สรางตารางได 

2. กําหนดเสนขอบ ลักษณะตัวอักษรในตารางได 

3. กําหนดตารางอัตโนมัตไิด 

4. พิมพเอกสารได 

  4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

            4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

            4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชพี      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  5  วันท่ี  2  กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9  คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   โปรแกรม Excel 2016      

    1.  การเรียกใชงานโปรแกรม Excel 2016      

    2.  สวนประกอบหนาตางโปรแกรม ตารางทําการ  

    3.  การปอนและแกไขขอมูล  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  เรียกใชงานโปรแกรม Excel 2016 ได     

    2.  อธิบายสวนประกอบหนาตางโปรแกรม Excel 2016 ได 

    3.  ปอนและแกไขขอมูลในโปรแกรม Excel 2016 ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

      4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  6  วันท่ี  9  กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การจัดการเซลลและแผนงาน 

  1.  การทํางานกับสมุดงาน 

  2.  การทําเสนขอบ 

  3.  การจัดรูปแบบตัวเลข 

  4.  การพิมพแผนตารางทําการ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียนและเน้ือหาสาระการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

  1.  จัดการสมุดงานได 

  2.  สรางเสนขอบได   

  3.  จัดรูปแบบตัวเลขได 

  4.  พิมพแผนตารางทําการได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา      

     - 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  7  วันท่ี  16  กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน  7  คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การจัดการเซลลและแผนงาน (ตอ) 

    1.  การสรางแผนภูม ิ

    2.  การแสดงขอมูลในแผนภมู ิ

    3.  การปรับแตงแผนภูม ิ

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  สรางแผนภูมไิด 

    2.  แสดงขอมูลในแผนภูมไิด 

    3.  ปรับแตงแผนภูมไิด 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

         4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

         4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  8  วันท่ี  23  กรกฎาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   สูตรและฟงคชั่น Excel 2016 

    1.  ลําดับและเครื่องหมายท่ีใชในการคํานวณ 

    2.  การสรางสูตรโดยอางอิงตําแหนงเซลล 

    3.  การเปลี่ยนฟงกชันและการคํานวณอัตโนมัติ  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  บอกสัญลักษณและลําดับเครือ่งหมายที่ใชในการคํานวณได 

    2.  สรางสูตรโดยอางอิงตําแหนงเซลลได 

    3.  เลือกใชฟงกชันและการคํานวณอัตโนมัตไิด  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

      4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

       4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหต ุและใหคําปรึกษา 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  9  ระหวางวันท่ี 30 กรกฎาคม   2561 ถึงวันท่ี  3  สิงหาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน - คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   สอบกลางภาค 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 - สอบกลางภาค 
 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 - 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

 - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  10  วันท่ี  6  สิงหาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ  โปรแกรม Power Point 2016 

    1.  ความรูพ้ืนฐานของโปรแกรม Power Point 2016 

    2.  แนวทางการเตรียมนาํเสนองาน 

    3.  สวนประกอบหนาตางโปรแกรมนําเสนอผลงาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  บอกลักษณะของโปรแกรม Power Point 2016 

    2.  อธิบายข้ันตอนการเตรียมงานนําเสนอได 

    3.  อธิบายสวนประกอบหนาตางโปรแกรมนาํเสนอผลงานได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

              4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลงัสอน 

สัปดาหที่  11  วันท่ี  วันท่ี  13  สิงหาคม   2561 

วันหยุดราชการ 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน - คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   - 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 - 
 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 - 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

 - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  12  วันที่  20  สิงหาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การใชโปรแกรม Power Point 2016 

    1.  การสรางแฟมนําเสนองาน 

    2.  การจัดการแผนภาพนิ่ง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  สรางแฟมนําเสนองานได 

    2.  จัดการแผนภาพนิ่งได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

             4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที ่ 

                   มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  13  วันท่ี  27  สิงหาคม   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การปรับแตงงานนําเสนอ 

    1.  การทํางานกับขอความและวัตถ ุ

    2.  การทํางานกับรูปภาพและภาพตัดปะ 

    3.  การทํางานกับอักษรศิลป   

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธกีาร

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการ ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  แทรกขอความและวัตถไุด 

    2.  แทรกรูปภาพและภาพตดัปะได 

    3.  สรางและปรับแตงอักษรศลิปได  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

       4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  14  วันท่ี  3  กันยายน   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน 9 คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   การปรับแตงงานนําเสนอ (ตอ) 

    1.  การใชรูปแบบกับภาพนิ่ง 

    2.  การใชรูปแบบกับวัตถุแตละชิ้นในภาพนิ่ง 

    3.  การจัดทําบทบรรยายสําหรับผูพูด  

         4.  การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การถายทอดเนื้อหาสาระใชวิธ ี           

การสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนือ้หาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1.  ปรับแตงรปูแบบกับภาพนิ่งได 

    2.  ปรับแตงรปูแบบกับวัตถุแตละชิ้นในภาพนิ่งได 

    3.  จัดทําบทบรรยายสําหรับผูพูดได  

      4.  จัดทําเอกสารประกอบการบรรยายได  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

       4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฎิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  15  วันท่ี  10  กันยายน   2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน  8  คน   ขาดเรียน 1 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   เทคนิคการนําเสนอใหนาสนใจ 

       1. การทํางานกับแผนภูมิ  

2. การทํางานกับภาพยนตรและเสยีง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1. สรางแผนภูมิเพ่ือการนําเสนอได  

    2. แทรกภาพยนตรและเสยีงได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

             4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

             4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     - 

        

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  16  วันท่ี  17  กันยายน   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน   7 คน   ขาดเรียน 2 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   อินเตอรเนต 

    1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

    2. บริการบนอินเทอรเน็ต 

    3. การเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต 

    4. การสืบคนขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

    5. การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได 

    1. อธิบายความหมายอินเทอรเน็ตได 

    2. บอกบริการบนอินเทอรเน็ตได 

    3. เช่ือมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตได 

    4. สืบคนขอมูลบนอินเทอรเนต็ได 

    5. รับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

                4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

                4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  17  วันท่ี  24  กันยายน   2561 

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน  6  คน   ขาดเรียน 3 คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   กฎหมายและจริยธรรมจริยธรรมที่จาํเปนตอระบบสารสนเทศ 

    1. กฎหมายและจริยธรรม ที่จาํเปนตอระบบสารสนเทศ 

    2. จรรยาบรรณสาํหรับผูใชอินเทอรเน็ต 

    3. หนาที่และความรับผดิชอบของตนเองตอการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรยีนรูสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  การถายทอดเน้ือหาสาระใชวิธีการ

สอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ 

ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 2. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

 3. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การทําเปนข้ันตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝรู  การประหยดั 

   4.  สมรรถนะท่ีได      

    1. บอกกฎหมายและจริยธรรมที่จําเปนตอระบบสารสนเทศได 

    2. อธิบายจรรยาบรรณสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตได 

    3. บอกหนาที่และความรับผดิชอบของตนเองตอการใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

        4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

        4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ  เรยีนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมายดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาที่ขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 



 

แบบบนัทึกหลังสอน 

สัปดาหที่  18  ระหวางวันท่ี   1  ตุลาคม  ถึงวันที่  5 ตุลาคม 2561  

จํานวนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน  9  คน  เขาเรียน  -  คน   ขาดเรียน - คน 

 

1.  หัวขอเร่ือง/เนื้อหาสาระ   สอบปลายภาค 

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 - สอบปลายภาค 
 

3.  พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 - 

 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 - 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียน/มีปญหา 

 - 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................................ 

                             (ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร) 

                                          อาจารยผูสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งท่ีทานปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี ้

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยท่ีสุดหรือไมเลย 
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สวนท่ี 1  ประเมินตนเอง      

1. ผูสอนไดชี้แจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวดัผล วิชานี ้      

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน      

3. เตรียมการสอนลวงหนาทั้งเนื้อหาและวิธีการ      

4. คนควาและปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหถูกตองทันสมัย      

5. เขาสอนสม่ําเสมอและตรงเวลา      

6. ใชเทคนิควธิสีอนหลากหลายแบบ      

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเตมิ      

9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวางการสอน      

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

สวนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุงหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรยีน      

12. เนื้อหาวิชาใหความรูแกผูเรียน      

13. เปนวิชาที่ทําความเขาใจได      

14. วิชานี้กระตุนใหเกิดความคิดรเิริ่ม      

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง      

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพ่ิมเติม      

17. เปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง      

19. ผูสอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนําไปใช      

20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน      

21. เอกสารหรืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม      

22. ปริมาณงานที่กําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพ่ิมเติม      

23. ผูเรียนมโีอกาสฝกตนเองใหมวิีนัยและรบัผิดชอบการทํางาน      

24. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน      

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน      

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรยีมการสอน      
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27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรยีน      

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง      

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรอืขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน      

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู      

ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 

31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

34.  สงเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

รวมคะแนน 167 

คาเฉลี่ยที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.77 

สรุปผลการประเมินอยูในระดบั    

  ดีมาก   (4.50 – 5.00) 

 ดี                         (3.50 – 4.49) 

 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 

 ควรปรับปรงุ           (1.50 – 2.49) 

 ควรปรับปรงุอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


