
แบบบันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที ่ 1 ระหว่างวนัที ่ 5  มิถุนายน  ถึงวันที ่ 9  มิถุนายน  2560  
จ านวนนกัศึกษา  (เตม็)   ปวส.1/สายตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา    (เตม็)  ปวส.1/ม.6  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ          28  คน   เขา้เรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การสร้างเอกสารเชิงวชิาการ 
     1.1 การใส่ขอ้ความหวักระดาษและทา้ยกระดาษ 
     1.2 การใส่ล าดบัเลขหนา้ 
     1.3 การท าดชันี (Index) 
     1.4 การใส่เชิงอรรถ (Footnotes) 
     1.5 การก าหนด Bookmark 
     1.6 การอา้งอิงโยง (Cross references) 
     1.7 การก าหนด  และยกเลิกการข้ึนหนา้ใหม่ 
     1.8 การใส่สัญลกัษณ์พิเศษอ่ืนๆ  
     1.9 แถบเคร่ืองมือ Equation tools ส าหรับสมการคณิตศาสตร์ 
     1.10 การตรวจสอบการสะกด 

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 บอกการใส่ขอ้ความหวักระดาษและทา้ยกระดาษได ้
      4.2 อธิบายการใส่ล าดบัเลขหนา้ได ้
         4.3 บอกการท าดชันี (Index)1 ได ้
         4.4 บอกการใส่เชิงอรรถ (Footnotes)ได ้
         4.5 อธิบายการก าหนด Bookmark ได ้
         4.6 อธิบายการอา้งอิงโยง (Cross references) ได ้



         4.7 สามารถการก าหนด  และยกเลิกการข้ึนหนา้ใหม่ได ้
         4.8 สามารถใส่สัญลกัษณ์พิเศษอ่ืนๆได ้
         4.9 บอกแถบเคร่ืองมือ Equation tools ส าหรับสมการคณิตศาสตร์ได ้
         4.10 สามารถตรวจสอบการสะกดได ้

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

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   จดหมายเวยีน 
     1.1 ขั้นตอนการสร้างจดหมายเวยีน 
     1.2 การพิมพจ์ดหมายเวยีน 

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 บอกขั้นตอนการสร้างจดหมายเวยีนได ้

  4.2 อธิบายการพิมพจ์ดหมายเวยีนได ้
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 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา    (เตม็)  ปวส.1/ม.6  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        28  คน   เขา้เรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การใชฟั้งกช์นัการค านวณ 
     1.1 แนะน าส่วนประกอบของฟังกช์ัน่ 
     1.2 การเขียนฟังกช์ัน่ 
     1.3 การใช ้Paste Function สร้างฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการ 

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  สามารถ แนะน าส่วนประกอบของฟังกช์ัน่ได ้
                4.2  อธิบายการเขียนฟังกช์ัน่ได ้
               4.3  อธิบายการใช ้Paste Function สร้างฟังกช์ัน่ท่ีตอ้งการได ้

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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  การใชฟั้งกช์นัการค านวณ (ต่อ) 
     1.4 แนะน าฟังกช์ัน่ท่ีส าคญั 
     1.5 การแกไ้ขฟังกช์ัน่ 
     1.6 การใช ้AutoSum 
     1.7 แสดงขอ้ผดิพลาดจาการเขียนสูตรและฟังกช์ัน่ผดิ 

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  สามารถแนะน าฟังกช์ัน่ท่ีส าคญัได ้
                4.2  อธิบายการแกไ้ขฟังกช์ัน่ได ้
              4.3  สามารถใช ้AutoSum ไดถู้กตอ้ง 
              4.4  อธิบายแสดงขอ้ผดิพลาดจาการเขียนสูตรและฟังกช์ัน่ผดิได ้

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

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบริหารขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก 
     1.1  รู้จกักบัศพัทท่ี์ใช ้
     1.2  เรียงล าดบัขอ้มูล 
     1.3  การใช ้AutoFilter 
     1.4  ก าหนดหลายเง่ือนไขพร้อมกนั 
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  อธิบายศพัทท่ี์ใชไ้ด ้
                4.2  สามารถเรียงล าดบัขอ้มูลได ้
                4.3  บอกการใช ้AutoFilter ได ้
                4.4  สามารถก าหนดหลายเง่ือนไขพร้อมกนัได ้
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.1/สายตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา    (เตม็)  ปวส.1/ม.6  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        28  คน   เขา้เรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การบริหารขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก (ต่อ) 
     1.5  ก าหนดเง่ือนไขการคดัเลือกขอ้มูลดว้ยตนเอง 
     1.6  คดัเลือกขอ้มูลแบบจดัอนัดบั 
     1.7  จบการใช ้AutoFilter 
     1.8  การใช ้Advanced Filter กรองขอ้มูล 
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.  สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดบัขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1  สามารถก าหนดเง่ือนไขการคดัเลือกขอ้มูลดว้ยตนเองได ้
               4.2  อธิบายการคดัเลือกขอ้มูลแบบจดัอนัดบัได ้
               4.3  สามารถบอการจบการใช ้AutoFilter ได ้
               4.4  อธิบายการใช ้Advanced Filter กรองขอ้มูลได ้
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 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  12  คน   เขา้เรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนกัศึกษา    (เตม็)  ปวส.1/ม.6  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        28  คน   เขา้เรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ  การบริหารขอ้มูลท่ีมีปริมาณมาก (ต่อ) 
     1.1  การใช ้Advanced Filter แยกขอ้มูล 
     1.2  จดักลุ่มขอ้มูลดว้ย   Group 
     1.3  ยกเลิกการจดักลุ่มขอ้มูลดว้ย Ungroup 
     1.4  การน าเขา้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์
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  บอกการใช ้Advanced Filter แยกขอ้มูลได ้
                4.2  อธิบายการจดักลุ่มขอ้มูลดว้ย   Group ได ้
                4.3  บอกการยกเลิกการจดักลุ่มขอ้มูลดว้ย Ungroup ได ้
                4.4  อธิบายการน าเขา้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตไ์ด ้
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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การวเิคราะห์และค านวณขอ้มูลขั้นสูง 
     1.1 การค านวณหาผลลพัธ์ในสูตรค านวณดว้ย Goal seek 
     1.2 หาแนวทางท่ีเป็นไปไดด้ว้ย Scenarios 
     1.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของสูตรดว้ย Formula Auditing 
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  บอกการค านวณหาผลลพัธ์ในสูตรค านวณดว้ย Goal seek ได ้
                4.2  อธิบายการหาแนวทางท่ีเป็นไปไดด้ว้ย Scenarios ได ้
                4.3  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของสูตรดว้ย Formula Auditing 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 ่ 9  ระหว่างวนัที ่ 31  กรกฎาคม  ถึงวนัที ่ 4  สิงหาคม  2560   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 

 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การวเิคราะห์และค านวณขอ้มูลขั้นสูง (ต่อ) 
     1.4  เปล่ียนเซลลท่ี์อา้งอิงในสูตรค านวณเป็นช่ือเซลลโ์ดยอตัโนมติั 
     1.5  ก าหนดค่าคงท่ีส าหรับใชใ้นการค านวณ 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ใหท้  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 3. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 4. ใบงานฝึกปฏิบติั   ขอ้ท่ี  7.2 –  ขอ้ท่ี  7.3 
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1  สามารถเปล่ียนเซลลท่ี์อา้งอิงในสูตรค านวณเป็นช่ือเซลลโ์ดยอตัโนมติัได ้
               4.2  สามารถก าหนดค่าคงท่ีส าหรับใชใ้นการค านวณได ้
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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เทคนิคการจดัการขอ้มูลรูปแบบต่างๆ 
     1.1 การใส่เคร่ืองมือ Text to Columns แยกขอ้มูลออกจาก เซลล ์
     1.2 รวมขอ้มูลเป็นประโยคดว้ย Concatenate   

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 บอกการใส่เคร่ืองมือ Text to Columns แยกขอ้มูลออกจาก เซลล์ได ้
               4.2 อธิบายรวมขอ้มูลเป็นประโยคดว้ย Concatenate  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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เทคนิคการจดัการขอ้มูลรูปแบบต่างๆ (ต่อ) 
     1.3 การลบขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัในตาราง 
     1.4 ป้อนกนัการป้อนขอ้มูลซ ้ าดว้ย Data Validation 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1  บอกการลบขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัในตารางได ้
                4.1  อธิบายป้อนกนัการป้อนขอ้มูลซ ้ าดว้ย Data Validation 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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การใชง้าน PivotTable 
     1.1. แนวทางการใช ้Pivot Table 
     1.2 การหาผลรวมขอ้มูล 
     1.3 การกรองขอ้มูล Pivot Table ดว้ย Slicer 

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

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้ 
               4.1. บอกแนวทางการใช ้ Pivot Table ได ้
               4.2  บอกการหาผลรวมขอ้มูลได ้
               4.3  อธิบายการกรองขอ้มูล Pivot Table ดว้ย Slicer 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 ่ 13  ระหว่างวนัที ่ 28  สิงหาคม  ถึงวนัที ่ 1 กนัยายน  2560   
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 
1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การใชแ้มโคร 
 1.1  การสร้างแมโคร 
     1.2  เรียกใชแ้มโคร 
     1.3  วธีิลดัในการเรียกใชแ้มโคร 
     1.4  การลบแมโคร 

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  บอกการสร้างแมโครได ้
                 4.2  สามารถ เรียกใชแ้มโครได ้
                 4.3  อธิบายวธีิลดัในการเรียกใชแ้มโครได ้
                 4.4  บอกการลบแมโครได ้

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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เทคนิคการใชโ้ปรแกรม Excel   
      1.1 ก าหนดป้องกนัไฟลข์อ้มูล 
      1.2 ก าหนดใหโ้ปรแกรม Excel บนัทึกขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
      1.3 เปิดไฟลท่ี์กูไ้วม้าใชง้าน 
      1.4 ใช ้AutoFill ช่วยเติมขอ้มูลอตัโนมติั 
      1.5 สลบัหนา้ต่างการท างานบนโปรแกรม Excel 
      1.6 น าขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนเขา้มาใชง้าน 

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 าหนดป้องกนัไฟลข์อ้มูลได ้
                4.2  สามารถก าหนดใหโ้ปรแกรม Excel บนัทึกขอ้มูลโดยอตัโนมติัได ้
                4.3  อธิบายการเปิดไฟลท่ี์กูไ้วม้าใชง้านได ้
                4.4  อธิบายการใช ้AutoFill ช่วยเติมขอ้มูลอตัโนมติัได ้
                4.5  บอการสลบัหนา้ต่างการท างานบนโปรแกรม Excel ได ้
                4.6  สามารถน าขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนเขา้มาใชง้านได ้
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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การน าเสนอสไลตแ์ละการพิมพ ์
      1.1 การน าเสนองาน 
      1.2 ตั้งเวลาในการแสดงสไลต ์
      1.3 บนัทึกเสียงประกอบการบรรยาย 
      1.4 เตรียมน าเสนอนอกสถานท่ี 
      1.5 การแทรกขอ้คิดเห็น  
      1.6 การพิมพส์ไลต ์
      1.7 เตรียมเอกสารประกอบการพรีเซนเตชัน่ 
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  อธิบายการน าเสนองานได ้
                4.2  สามารถตั้งเวลาในการแสดงสไลตไ์ด ้
                4.3  บอกบนัทึกเสียงประกอบการบรรยายได ้
                4.4  บอกเตรียมน าเสนอนอกสถานท่ีได ้
                4.5  อธิบายการแทรกขอ้คิดเห็น ได ้
                4.6  บอกการพิมพส์ไลตไ์ด ้
                4.7  สามารถเตรียมเอกสารประกอบการพรีเซนเตชัน่ได ้
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 านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เก็บไฟลอ์อนไลน์แบบ Cloud Storage 
     1.1  ผูใ้หบ้ริการ Count Storage 
     1.2  การใช ้Google Drive 
     1.3  การอพัโหลดไฟลเ์ขา้ Google Drive 
     1.4  การลบไฟลอ์อกจาก Google Drive 
     1.5  การแบ่งปันไฟลใ์หค้นอ่ืน 
     1.6  โอนยา้ยไฟลท่ี์แบ่งปันลงสู่เคร่ือง 
     1.7  การสร้างเอกสารออนไลน์ 
     1.8  การใช ้Drop box 
     1.9  อพัโหลดไฟลเ์ขา้ Drop box 
     1.10  ลบไฟลอ์อกจาก Drop box 
     1.11  แบ่งปันไฟลร่์วมกบัคนอ่ืน 
     1.12  เพิ่มพื้นท่ี Drop box 

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  อธิบายผูใ้หบ้ริการ Count Storage ได ้
               4.2  บอกการใช ้Google Drive ได ้



               4.3  อธิบายการอพัโหลดไฟลเ์ขา้ Google Drive ได ้
               4.4  สามารถลบไฟลอ์อกจาก Google Drive ได ้
               4.5  บอกการแบ่งปันไฟลใ์หค้นอ่ืนได ้
               4.6  สามารถโอนยา้ยไฟลท่ี์แบ่งปันลงสู่เคร่ืองได ้
               4.7  อธิบายการสร้างเอกสารออนไลน์ได ้
               4.8  บอกการใช ้Drop box ได ้
               4.9  สามารถอพัโหลดไฟลเ์ขา้ Drop box ได ้
               4.10  สามารถลบไฟลอ์อกจาก Drop box ได ้
               4.11  บอกการแบ่งปันไฟลร่์วมกบัคนอ่ืนได ้
               4.12   อธิบายการเพิ่มพื้นท่ี Drop box 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 ่ 17  ระหว่างวนัที ่ 25  กนัยายน  ถึงวนัที ่ 29  กนัยายน  2560  
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส.1/สายตรง คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  12  คน   เข้าเรียน    12  คน   ขาดเรียน   -  คน 
จ านวนนักศึกษา    (เต็ม)  ปวส.1/ม.6  คอมพวิเตอร์ธุรกจิ        28  คน   เข้าเรียน    28  คน   ขาดเรียน   -  คน 

1.  หัวข้อเร่ือง/เน้ือหาสาระ   จดโนต้แบบดิจิทลัดว้ย  OneNote 
     1.1 รู้จกั OneNote 
     1.2 เร่ิมท างานกบั OneNote 
     1.3 การบนัทึกโนต้และการปรับแต่ง 
     1.4 การแชร์ขอ้มูลจาก OneNote ใหผู้อ่ื้น 
2.  กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. การน าเขา้สู่บทเรียน และเน้ือหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเน้ือหา
     สาระใชว้ธีิการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศยัการเรียบเรียงเน้ือหา และการใชเ้ทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใหน่้าสนใจ ประกอบกบัการยกตวัอยา่ง 
 2. ใหฝึ้กท าแบบฝึกหดัและเฉลย 
 3. ท าแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
3.  พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยดั 
   4.  สมรรถนะทีไ่ด้     
                4.1  รู้จกั OneNote 
                4.2  อธิบายการเร่ิมท างานกบั  OneNote ได ้
                4.3  อธิบายการบนัทึกโนต้และการปรับแต่งได ้
                4.4  บอกการแชร์ขอ้มูลจาก  OneNote ใหผู้อ่ื้นได ้
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 
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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 /     
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17. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม /     
18. ผูส้อนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง /     
19. ผูส้อนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกบัการน าไปใช ้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใชเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาเหมาะสม  /    
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนท าหรือคน้ควา้เพ่ิมเติม   /    
23. ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกตนเองใหมี้วนิยัและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผูส้อนตรวจและแจง้ผลงานของผูเ้รียน /     
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) 


