
 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

 รหัสวิชา  10800201  วิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
 
 

   หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2559 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2560 

 
 

ครูผู้สอน  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจรญิ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

 
 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  ชั้น  ปวช. 2 

จ านวนเต็ม  27 คน  ห้องเรียน  ห้อง  2205 
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    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

  สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   6  พฤศจิกายน ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
  1.1  กำรวิเครำะห์งำนอำชีพ  
           1.2  ผลกำรวิเครำะห์งำนน ำไปจัดแผนภูมิบริหำรและแผนผังแสดงหน้ำที่งำน 
           1.3  กำรวิเครำะห์งำนเฉพำะ 
                 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  อธิบำยควำมหมำยของกำรวิเครำะห์งำนอำชีพ 
             3.4.2  อธิบำยถึงผลกำรวิเครำะห์งำนน ำไปจัดแผนภูมิบริหำรและแผนผังแสดงหน้ำที่งำน 
             3.4.3  อธิบำยถึงกำรวิเครำะห์งำนเฉพำะ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
              ซักถำมปัญหำของกำรไม่มำเรียนของนักศึกษำและแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำ 
 
        

 ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                             อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่   13  พฤศจิกายน ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การก าหนดมาตรฐานอาชีพ 
  1.1  ประเภทและลักษณะของอำชีพ  
           1.2  กำรแบ่งหมวดอำชีพ 
           1.3  หลักกำรก ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพ 
        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
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 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถมีควำมรู้ควำมเข้ำใจประเภทและลักษณะของอำชีพ              
             3.4.2  อธิบำยถึงกำรแบ่งหมวดอำชีพได้ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงหลักกำรก ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพ 
   
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       ซักถำมปัญหำของกำรไม่มำเรียนของนักศึกษำและแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำ 

       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่   20  พฤศจิกายน ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.1  ควำมหมำยของจรรยำบรรณวิชำชีพ  
           1.2  ข้อก ำหนดของจรรยำบรรณวิชำชีพ 
           1.3  จรรยำบรรณของผู้ประกอบอำชีพ 
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2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยควำมหมำยของจรรยำบรรณวิชำชีพ 
             3.4.2  อธิบำยถึงข้อก ำหนดของจรรยำบรรณวิชำชีพ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงจรรยำบรรณของผู้ประกอบอำชีพ 
              
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   27  พฤศจิกายน ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.1  ควำมหมำยของเจตคติ  
           1.2  เจตคติกับกำรตัดสินใจเลือกอำชีพ 
           1.3  คุณสมบัติของผู้ประกอบอำชีพ 
        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยควำมหมำยของเจตคติ 
             3.4.2  สำมำรถวิเครำะห์เจตคติกับกำรตัดสินใจเลือกอำชีพ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบอำชีพ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
       
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  4  ธันวาคม  ถึงวันที่  8 ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การจัดองค์กร 
  1.1  กระบวนกำรจัดองค์กร  
           1.2  ประเภทขององค์กร 
           1.3  กำรปฏิบัติทำงด้ำนกำรจัดกำร  
           1.4  รปูแบบกิจกรรมของงำนอุตสำหกรรม             
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึงกระบวนกำรจัดองค์กร 
             3.4.2  อธิบำยถึงประเภทขององค์กร 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงกำรปฏิบัติทำงด้ำนกำรจัดกำร 
             3.4.4  สำมำรถบอกถึงรูปแบบกิจกรรมของงำนอุตสำหกรรม             
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                   อำจำรย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่   11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การบริหารงานในองค์กร 
  1.1  กำรบริหำรอุตสำหกรรมกำรผลิตในองค์กร  
           1.2  ผู้บริหำรกับกำรวำงแผน 
           1.3  ผู้บริหำรกับกำรใช้เครื่องมือในกำรจัดท ำกิจกรรมกลุ่มคุณภำพ 
           1.4  ผู้บริหำรกับกำรเพ่ิมผลผลิตโดยกำรบริหำรคุณภำพทั่วองค์กร 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
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     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง กำรบริหำรอุตสำหกรรมกำรผลิตในองค์กร 
             3.4.2  อธิบำยถึงผู้บริหำรกับกำรวำงแผน 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงผู้บริหำรกับกำรใช้เครื่องมือในกำรจัดท ำกิจกรรมกลุ่มคุณภำพ 
             3.4.4  สำมำรถบอกถึงผู้บริหำรกับกำรเพ่ิมผลผลิตโดยกำรบริหำรคุณภำพทั่วองค์กร 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่   18  ธันวาคม  ถึงวันที่  22 ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การปฏิบัติตนในงานอาชีพ 

  1.1  หลักปฏิบัติตนในสถำนที่ท ำงำน  
           1.2  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน 
           1.3  กำรศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมรู้และสติปัญญำ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
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 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง หลักปฏิบัติตนในสถำนที่ท ำงำน 
             3.4.2  อธิบำยถึงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำน 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดควำมรู้และสติปัญญำ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   25 ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 
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1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การพัฒนาตนในงานอาชีพ 
  1.1  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของบุคคลในกำรท ำงำน  
           1.2  กำรพัฒนำพนักงำนขององค์กร 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง กำรพัฒนำประสิทธิภำพของบุคคลในกำรท ำงำน 
             3.4.2  อธิบำยถึงกำรพัฒนำพนักงำนขององค์กร 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที ่ 1 มกราคม  2560   ถึงวันที่ 5  มกราคม   2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 2  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การมีส่วนร่วมในการท างาน 
  1.1  มนุษย์สัมพันธ์ในกำรท ำงำน 
           1.2  จิตวิทยำกับกำรงำนท ำ 
           1.3  กำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ในกำรบริหำรงำน 
           1.4  กำรสร้ำงทีมงำนในกำรประกอบอำชีพทำงอุตสำหกรรม 
2.  กิจกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง มนุษย์สัมพันธ์ในกำรท ำงำน 
             3.4.2  อธิบำยถึงจิตวิทยำกับกำรงำนท ำ 
             3.4.3  อธิบำยถึงกำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ในกำรบริหำรงำน 
             3.4.4  อธิบำยถึงกำรสร้ำงทีมงำนในกำรประกอบอำชีพทำงอุตสำหกรรม 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
  1.1  จรรยำบรรณส ำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
           1.2  จรรยำบรรณเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เมล์และไฟล์ 
           1.3  จรรยำบรรณเกี่ยวกับกำรใช้ Telnet 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมวีินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง ควำมส ำคัญของจรรยำบรรณส ำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
             3.4.2  อธิบำยถึงจรรยำบรรณเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เมล์และไฟล์ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงจรรยำบรรณเกี่ยวกับกำรใช้ Telnet 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่   15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
  1.1  จรรยำบรรณกำรใช้ Anonymous FTP  
           1.2  จรรยำบรรณกำรใช้ระบบสนทนำแบบออนไลน์ 
           1.3  จรรยำบรรณกำรใช้ระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง ควำมส ำคัญของจรรยำบรรณกำรใช้ Anonymous FTP 
             3.4.2  อธิบำยถึงจรรยำบรรณกำรใช้ระบบสนทนำแบบออนไลน์ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงจรรยำบรรณกำรใช้ระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
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4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่   22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 
  1.1  ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรับรอง   
           1.2  พัฒนำกำรมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
           1.3  พัฒนำกำรมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 ของประเทศไทย 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
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 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง ควำมควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรับรอง   
             3.4.2  อธิบำยถึงกำรพัฒนำกำรมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799  
                     ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงพัฒนำกำรมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 ของประเทศไทย 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่   29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 (ต่อ) 
  1.1  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพัฒนำกำรมำตรฐำน  ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 17799 
           1.2  ระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 
           1.3  คุณค่ำของ ISO 27001 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
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 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกบักำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพัฒนำกำรมำตรฐำน  ISO/IEC 27001  
                      และ ISO/IEC 17799 
             3.4.2  อธิบำยถึง ระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001              
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงคุณค่ำของ ISO 27001 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   5  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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  1.1  หลักกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย 
           1.2  ข้อควรปฏิบัติในกำรใช้คอมพิวเตอร์อย่ำงปลอดภัย 
           1.3  ภัยคุกคำมระบบสำรสนเทศ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง หลักกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย 
             3.4.2  อธิบำยถึง ข้อควรปฏิบัติในกำรใช้คอมพิวเตอร์อย่ำงปลอดภัย 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงภัยคุกคำมระบบสำรสนเทศได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   12  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
  1.1  ควำมหมำยของอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ 
           1.2  มำตรกำรอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ 
           1.3  กฏหมำยเกี่ยวกับอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง ควำมหมำยของอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ 
             3.4.2  อธิบำยถึง มำตรกำรอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงกฏหมำยเกี่ยวกับอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
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               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่   19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2-  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  1.1  นิยำมศัพท์ที่ควรทรำบ 
           1.2  ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
           1.3  กำรกระท ำควำมผิดของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง ควำมหมำยนิยำมศัพท์ที่ควรทรำบ 
             3.4.2  อธิบำยถึง ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงกำรกระท ำควำมผิดของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่   26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  1.1  ควำมรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
           1.2  ควำมส ำคัญของจริยธรรมในกำรใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสำรสนเทศและงำนอำชีพ 
           1.3  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพคอมพิวเตอร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยถึง ควำมรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
             3.4.2  อธิบำยถึง ควำมส ำคัญของจริยธรรมในกำรใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสำรสนเทศและงำนอำชีพ 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพคอมพิวเตอร์ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร

พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

 

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

 
/ 

    

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

รวมคะแนน 169 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.83 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

 ดีมำก   (4.50 – 5.00) 
 ด ี                        (3.50 – 4.49) 
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