
แบบบันทึกหลงัสอน 

  สัปดาห์ที ่ 1 ระหว่างวนัที ่ 5  มิถุนายน  ถึงวันที ่ 9  มิถุนายน  2560  
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   พื้นฐานการออกแบบโปรแกรมและการพฒันาโปแกรม 
     1.1. การออกแบบโปรแกรม 
     1.2. วธีิการออกแบบโปรแกรม 
     1.3. ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรม 
     1.4. การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2.  การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
สาระใชว้ิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
     3.  ใหฝึ้กท าแบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
2.  สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
  4.  สมรรถนะท่ีได ้
           4.1  สามารถออกแบบโปรแกรมได ้
          4.2  บอกขั้นตอนวธีิการออกแบบโปรแกรมได ้
          4.3  อธิบายขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมได ้
          4.4  สามารถเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
      4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ีมอบหมาย 
             ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                 (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 

                                                   อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 2 ระหว่างวนัที ่ 12  มิถุนายน  ถึงวันที ่ 16  มิถุนายน  2560  
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   พื้นฐานการออกแบบโปรแกรมและการพฒันาโปแกรม (ต่อ) 
     1.5 โครงสร้างโปรแกรม 
     1.6 ขั้นตอนวธีิหรืออลักอริทึม 
     1.7 วธีิการสร้างอลักอริทึม 
     1.8 เทคนิคการเขียนผงังาน 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
                4.1 อธิบายโครงสร้างโปรแกรมได ้
                4.2  บอกขั้นตอนวิธีหรืออลักอริทึมได ้
                4.3  บอกวธีิการสร้างอลักอริทึมได ้
                4.4  อธิบายเทคนิคการเขียนผงังานได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ีมอบหมาย 
           ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 

                              

                                                                         ลงช่ือ........................................................ 
                         (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                 อาจารยผ์ูส้อน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 3 ระหว่างวนัที ่ 19  มิถุนายน  ถึงวันที ่ 23  มิถุนายน  2560  
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   พื้นฐานการออกแบบโปรแกรมและการพฒันาโปแกรม (ต่อ) 
     1.9 สัญลกัษณ์พื้นฐาน 
     1.10 สัญลกัษณ์ระบบ 
     1.11 สัญลกัษณ์การโปรแกรม 
     1.12 เคร่ืองมือช่วยวาดผงังาน 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
  3. ใหฝึ้กท าแบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลย 

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
           4.1 อธิบายสัญลกัษณ์พื้นฐานได ้
               4.2 บอกสัญลกัษณ์ระบบได ้
               4.2 เขียนสัญลกัษณ์การโปรแกรมได ้
               4.3  บอกเคร่ืองมือช่วยวาดผงังานได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ีมอบหมาย 
            ดว้ยตนเอง 
 
 
 



 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
      

                      ลงช่ือ........................................................ 
                                  (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                 อาจารยผ์ูส้อน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 4 ระหว่างวนัที ่ 26  มิถุนายน  ถึงวันที ่ 30  มิถุนายน  2560  
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   พื้นฐานการออกแบบโปรแกรมและการพฒันาโปแกรม (ต่อ) 
     1.13 ผงังานแบบโครงสร้าง 
     1.14 รหสัจ าลอง 
     1.15 วธีิการเขียนรหสัจ าลอง 
     1.16 การปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
  3. ใหฝึ้กท าแบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลย 
      4. ใบงานฝึกปฏิบติั  

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
           4.1 สามารถเขียนผงังานแบบโครงสร้างได ้
               4.2 อธิบายการเขียนรหสัจ าลองได ้
               4.3 บอกขั้นตอนวธีิการเขียนรหสัจ าลองได ้
               4.4 สามารถปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ีมอบหมาย 
            ดว้ยตนเอง 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
      

                      ลงช่ือ........................................................ 
                                  (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                 อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ท่ี  5 ระหวา่งวนัท่ี  3  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  7  กรกฎาคม  2560 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ความรู้เบ้ืองตน้และฝึกเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายดว้ยภาษาซี 
     1.1 ภาษาคอมพิวเตอร์ 
     1.2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบัขอ้ผดิพาดท่ีเกิดข้ึน 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา 
สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลย 
 3. ใบงานฝึกปฏิบติั    
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1 อธิบายภาษาคอมพิวเตอร์ได ้
               4.2 สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบัขอ้ผดิพาดท่ีเกิดข้ึนได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงาน 
                  ท่ีมอบหมายดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 



6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                              อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ท่ี  6 ระหวา่งวนัท่ี  10  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  14  กรกฎาคม  2560 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.2/1  ช่างยนต ์ 20  คน   เขา้เรียน    20  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.2/3  ช่างยนต ์ 21  คน   เขา้เรียน    21  คน   ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ความรู้เบ้ืองตน้และฝึกเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายดว้ยภาษาซี (ต่อ) 
     1.3 ประวติัโดยยอ่ของภาษาซี 
     1.4 คุณสมบติัของภาษาซี 
     1.5 โครงสร้างของภาษาซี 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา 
สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลย 
 3. ใบงานฝึกปฏิบติั    
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1  บอกประวติัโดยยอ่ของภาษาซีได ้
               4.2  บอกคุณสมบติัของภาษาซีได ้
               4.3  เขียนโครงสร้างของภาษาซีได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงาน 
            ท่ีมอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    



6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                              อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ท่ี  7 ระหวา่งวนัท่ี  17  กรกฎาคม  ถึงวนัท่ี  21  กรกฎาคม  2560 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  ความรู้เบ้ืองตน้และฝึกเขียนโปรแกรมอยา่งง่ายดว้ยภาษาซี (ต่อ) 
     1.6 กฎเกณฑก์ารเขียนโปรแกรมภาษาซี 
     1..7 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี 
     1..8 ฝึกเขียนภาษาซีกบัโปรแกรมตวัอยา่ง 
2.  กิจกรรม/วธีิการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา 
สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการถ่ายทอด
เน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบทดสอบหลงัเรียนและเฉลย 
 3. ใบงานฝึกปฏิบติั    
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1  บอกกฎเกณฑ์การเขียนโปรแกรมภาษาซีได ้
               4.2  สามารถการติดตั้งโปรแกรมภาษาซีได ้
               4.3  สามารถฝึกเขียนภาษาซีกบัโปรแกรมตวัอยา่งได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงาน 
                  ท่ีมอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    



6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                              อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 8  ระหว่างวนัที ่ 24  กรกฎาคม  ถึงวนัที ่ 28  กรกฎาคม  2560 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ชนิดขอ้มูล,นิพจน์,ตวัด าเนินการ และกฎการตั้งช่ือตวัแปร 
     1.1 ชนิดขอ้มูล 
     1.2 ขอ้มูลแบบเลขจ านวนเตม็ 
     1.3 ขอ้มูลแบบตวัอกัษร 
     1.4 นิพจน์คณิตศาสตร์ 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
     ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
    2. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
  3. ใบงานฝึกปฏิบติั   

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
            4.1 อธิบายชนิดขอ้มูลได ้
                4.2 อธิบายความหมายขอ้มูลแบบเลขจ านวนเต็มได ้
                4.3 อธิบายขอ้มูลแบบตวัอกัษรได ้
                4.4 อธบายนิพจน์คณิตศาสตร์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
      4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี  
                     มอบหมายดว้ยตนเอง 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

 

6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
        
 
                                                                        ลงช่ือ........................................................ 
                           (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                              อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 9  ระหว่างวนัที ่ 31  กรกฎาคม  ถึงวนัที ่ 4  สิงหาคม  2560   
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ชนิดขอ้มูล,นิพจน์,ตวัด าเนินการ และกฎการตั้งช่ือตวัแปร (ต่อ) 
     1.5 ตวัด าเนินการ 
     1.6 ล าดบัการท างานของตวัด าเนินการ 
     1.7 การตั้งช่ือตวัแปร และค่าคงท่ี 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 4. ใบงานฝึกปฏิบติั    
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1 อธิบายตวัด าเนินการได ้
               4.2 บอกล าดบัการท างานของตวัด าเนินการได ้
               4.3 อธิบายการตั้งช่ือตวัแปร และค่าคงท่ีได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
       4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
               4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
                      มอบหมายดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                 อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 10  ระหว่างวนัที ่ 7  สิงหาคม  ถึงวนัที ่ 11  สิงหาคม  2560   
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  การรับ การแสดงผลขอ้มูล และการจดัการสตริง 
     1.1 ฟังกช์ัน่ Printf() 
     1.2 ฟังกช์ัน่ Scanf() 
     1.3 ฟังกช์ัน่ getchar() 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
   4.1 สามารถใชฟั้งกช์ัน่ Printf() ได ้
               4.2 สามารถฟังกช์ัน่ Scanf() ได ้
               4.3 สามารถใชฟั้งกช์ัน่ getchar() ได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
            มอบหมายดว้ยตนเอง 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                  (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน  

สัปดาห์ที ่ 11  ระหว่างวนัที ่ 14  สิงหาคม  ถึงวนัที ่ 18  สิงหาคม  2560   
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การรับ การแสดงผลขอ้มูล และการจดัการสตริง (ต่อ) 
     1.4 ฟังกช์ัน่ Putchar() 
     1.5 ฟังกช์ัน่ getch() และ getche 
     1.6 การจดัการขอ้ความสตริงในภาษาซี 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้ าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย  
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1  สามารถใชฟั้งก์ชัน่ Putchar() ไดถู้กตอ้ง 
                4.2  สามารถใชฟั้งก์ชัน่ getch() และ getche ไดถู้กตอ้ง 
                4.3  อธิบายการจดัการขอ้ความสตริงในภาษาซี ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
             4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
                    มอบหมายดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
        
 
                                                                        ลงช่ือ........................................................ 
                                    (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                        อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 12  ระหว่างวนัที ่ 21  สิงหาคม  ถึงวนัที ่ 25  สิงหาคม  2560   
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ประโยคค าสั่งควบคุม (ลูปและเง่ือนไข) 
     1.1 ประโยคค าสั่งเพื่อวนรอบ 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
             4.1 สามารถเขียนโปรแกรมดว้ยประโยคค าสั่งเพื่อวนรอบได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
             4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี  
                   มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 



6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
                                                                 ลงช่ือ........................................................ 
                                          (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                               อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 13  ระหว่างวนัที ่ 28  สิงหาคม  ถึงวนัที ่ 1 กนัยายน  2560   
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ประโยคค าสั่งควบคุม (ลูปและเง่ือนไข) (ต่อ) 
 1.2 ประโยคค าสั่งท่ีก าหนดเง่ือนไข 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
            4.1  สามารถเขียนโปรแกรมดว้ยประโยคค าสั่งท่ีก าหนดเง่ือนไขได ้  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
        4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
                    มอบหมายดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 



6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
        
                                                                         ลงช่ือ........................................................ 
                          (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                             อาจารยผ์ูส้อน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลงัสอน 
สัปดาห์ที ่ 14  ระหว่างวนัที ่ 4  กนัยายน  ถึงวนัที ่ 8  กนัยายน  2560 

จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   อาร์เรย ์และการสร้างฟังกช์ัน่ 
     1.1 ชนิดตวัแปรอาร์เรย ์
     1.2 การสร้างฟังกช์ัน่ 

2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 

3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 

            4.1 สามารถสร้างชนิดตวัแปรอาร์เรยไ์ด ้
                4.2 สามารถเขียนโปรแกรมการสร้างฟังกช์ัน่ได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
                4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
                4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
                      มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    



 
6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                   (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                 อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 15  ระหว่างวนัที ่ 11  กนัยายน  ถึงวนัที ่ 15  กนัยายน  2560 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   อาร์เรย ์และการสร้างฟังกช์ัน่ (ต่อ) 
     1.3 ตวัแปรภายในและตวัแปรภายนอก 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
     ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
            4.1  สามารถก าหนดตวัแปรภายในและตวัแปรภายนอกได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
              4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
                    มอบหมายดว้ยตนเอง 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 



6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
                ลงช่ือ........................................................ 
                                             (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                           อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 16  ระหว่างวนัที ่ 18  กนัยายน  ถึงวนัที ่ 22  กนัยายน  2560 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   พอยน์เตอร์, ตวัแปรโครงสร้าง และการจดัการไฟล์ 
     1.1. ความหมายของพอยเตอร์ 
     1.2 ตวัแปรโครงสร้าง 
     1.3 การจดัการไฟล ์
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1. บอกความหมายของพอยเตอร์ได ้
               4..2 ก าหนดตวัแปรโครงสร้างได ้
               4..3 สามารถเขียนโปรแกรมการจดัการไฟลไ์ด ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
             4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
                   มอบหมายดว้ยตนเอง 
 
 
 
 
 
 



5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                   (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                 อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 17  ระหว่างวนัที ่ 25  กนัยายน  ถึงวนัที ่ 29  กนัยายน  2560  
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/สายตรง  คอมพิวเตอร์  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)  ปวส.1/ม.6         คอมพิวเตอร์  28  คน   เขา้เรียน    28  คน    ขาดเรียน   -  คน 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   พอยน์เตอร์, ตวัแปรโครงสร้าง และการจดัการไฟล์ (ต่อ) 
     1.4 ไฟลพ์อยเตอร์ 
     1.5 การเปิดปิดไฟล ์
     1.6 การบนัทึกขอ้มูลลงในไฟลแ์ละการอ่านขอ้มูลจากไฟล ์ 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
           4. ใบงานฝึกปฏิบติั 
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกบัหลกัการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้    
                4.1 ไฟลพ์อยเตอร์ 
                4.2 การเปิดปิดไฟล ์
                4.3 การบนัทึกขอ้มูลลงในไฟลแ์ละการอ่านขอ้มูลจากไฟล ์
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
        4.2  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบติัตามงานท่ี 
                   มอบหมายดว้ยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    



6.  วธีิการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ไดติ้ดตามและสอบถามนกัศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหค้  าปรึกษา 
 
 
       ลงช่ือ........................................................ 
                                  (นางสาววราภรณ์   อุม้องัวะ) 
                                                                                อาจารยผ์ูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิตนเองในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

ค าช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูส้อน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
พฒันาจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัส่ิงท่ีท่านปฏิบติัเม่ือส้ินสุดภาคเรียน ดงัน้ี 

  5  =  มากท่ีสุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอ้ย      1  =  นอ้ยท่ีสุดหรือไม่เลย 

 
 

ส่ิงทีท่่านปฏิบตั ิ
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ส่วนที ่1  ประเมนิตนเอง      
1. ผูส้อนไดช้ี้แจงวตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายในการเรียน ลกัษณะวชิา วธีิเรียน และการวดัผล วิชา

น้ี 
/     

2. ผูส้อนมีแผนการสอนครบถว้น /     
3. เตรียมการสอนล่วงหนา้ทั้งเน้ือหาและวธีิการ /     
4. คน้ควา้และปรับปรุงเน้ือหาวชิาใหถู้กตอ้งทนัสมยั /     
5. เขา้สอนสม ่าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใชเ้ทคนิควธีิสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเน้ือหาวชิาเหมาะสมกบัเวลาเรียน /     
8. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพ่ิมเติม  /    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวา่งการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวชิาน้ี /     
ส่วนที ่2  ประเมนิผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวชิาน้ีชดัเจนและเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
12. เน้ือหาวชิาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน /     
13. เป็นวชิาท่ีท าความเขา้ใจได ้ /     
14. วชิาน้ีกระตุน้ใหเ้กิดความคิดริเร่ิม  /    
15. ผูส้อนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจง้ /     
16. กระตุน้ใหผู้เ้รียนคน้ควา้เพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม /     
18. ผูส้อนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผูส้อนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกบัการน าไปใช ้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนท าหรือคน้ควา้เพ่ิมเติม   /    
23. ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกตนเองใหมี้วนิยัและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผูส้อนตรวจและแจง้ผลงานของผูเ้รียน /     
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25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหวา่งสอน /     
26. ผูส้อนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผูส้อนสนใจและช่วยเหลือผูเ้รียน /     
28. บรรยากาศในหอ้งเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผูส้อนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จดัใหมี้กิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้  /    
      
ตอนที ่3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุม้กนัยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลีย่ทีไ่ด้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลการประเมินอยูใ่นระดบั    

  ดีมาก   (4.50 – 5.00) 
 ดี                         (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก   (1.00 – 1.49) 


