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กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

  สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   6  พฤศจิกายน ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน 2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 21  คน   ขำดเรียน   3  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ธุรกิจขนาดย่อม SMEs 
  1.1  ควำมหมำยของ SMEs            
           1.2  ลักษณะที่ดีของ SMEs 
           1.3  อุปสรรค์ของ SMEs 
           1.4  แหล่งเงินส ำหรับ SMEs 
        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถบอกควำมหมำยของ SMEs            
             3.4.2  สำมำรถอธิบำยลักษณะที่ดีของ SMEs 
             3.4.3  สำมำรถบอกถึงอุปสรรค์ของ SMEs 
             3.4.4  สำมำรถบอกแหล่งเงินส ำหรับ SMEs 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          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    
              ซักถำมปัญหำของกำรไม่มำเรียนของนักศึกษำและแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำ 
 
        

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

                                             อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่   13  พฤศจิกายน ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน 2560  

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ธุรกิจขนาดย่อม SMEs (ต่อ) 
  1.1  กำรฝึกอบรมส ำหรับ SMEs 
           1.2  กำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อม 
           1.3  กำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อมคอมพิวเตอร์ 
        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
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 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขัน้ตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรฝึกอบรมส ำหรับ SMEs 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อม 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรด ำเนินธุรกิจขนำดย่อมคอมพิวเตอร์ 
   
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. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 24  คน   ขำดเรียน   0  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การผลิตนามบัตร 
  1.1  ลักษณะของนำมบัตร           
           1.2  กำรออกแบบโครงร่ำง 
           1.3  กำรก ำหนดกระดำษ 
           1.4  กำรก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับท ำนำมบัตร 
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2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถอธิบำยลักษณะของนำมบัตรได้          
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรออกแบบโครงร่ำงได้ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรก ำหนดกระดำษได้ 
             3.4.4  สำมำรถก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับท ำนำมบัตรได้ 
 
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 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   27  พฤศจิกายน ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 18  คน   ขำดเรียน   6  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การผลิตนามบัตร (ต่อ) 
  1.1  กำรจัดแต่งข้อมูล 
           1.2  กำรจัดรูปแบบนำมบัตรส ำหรับกระดำษ A4 
           1.3  กำรพิมพ์นำมบัตร 
           1.4  กำรท ำนำมบัตรด้วย Template Palette 
        
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรจัดแต่งข้อมูล 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรจัดรูปแบบนำมบัตรส ำหรับกระดำษ A4 
             3.4.3  สำมำรถท ำกำรพิมพ์นำมบัตรได้ 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรท ำนำมบัตรด้วย Template Palette ได้ 
 
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.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 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. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 24  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การผลิตแผ่นพับ  
  1.1  ลักษณะของแผ่นพับ  
           1.2  กำรออกแบบโครงร่ำงแผ่นพับ  
           1.3  กำรก ำหนดกระดำษ 
           1.4  กำรก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับท ำแผ่นพับ            
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถบอกลักษณะของแผ่นพับ 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรออกแบบโครงร่ำงแผ่นพับ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรก ำหนดกระดำษ 



12 

 

             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับท ำแผ่นพับ            
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. 1  คอมพิวเตอร์   27  คน   เข้ำเรียน 27  คน   ขำดเรียน   0  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การผลิตแผ่นพับ (ต่อ) 
  1.1  กำรจัดแต่งข้อมูล  
           1.2  กำรจัดท ำจ ำนวนหน้ำแผ่นพับ 
           1.3  กำรพิมพ์แผ่นพับ 
           1.4  กำรท ำแผ่นพับด้วย Template Palette 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
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  สำมำรถปฏิบัติกำรจัดแต่งข้อมูล 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรจัดท ำจ ำนวนหน้ำแผ่นพับ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรพิมพ์แผ่นพับ 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรท ำแผ่นพับด้วย Template Palette 
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. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 24  คน   ขำดเรียน   0  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การผลิตโปสเตอร์ (Poster) 
 1.1  ลักษณะของโปสเตอร์ (Poster) 
           1.2  กำรออกแบบโครงร่ำงโปสเตอร์ (Poster) 
           1.3  กำรก ำหนดกระดำษ 
           1.4  กำรก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับท ำโปสเตอร์ (Poster) 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
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 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถบอกลักษณะของโปสเตอร์ (Poster)              
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรออกแบบโครงร่ำงโปสเตอร์ (Poster)                           
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรก ำหนดกระดำษ 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับท ำโปสเตอร์ (Poster)              
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 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่   25 ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 24  คน   ขำดเรียน   0  คน 
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1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การผลิตโปสเตอร์ (Poster) (ต่อ) 
  1.1  กำรก ำหนดพ้ืนที่ส ำหรับท ำโปสเตอร์ 
           1.2  กำรจัดแต่งข้อมูล  
           1.3  เงื่อนไขและกำรพิมพ์โปสเตอร์ 
           1.4  กำรท ำโปสเตอร์ด้วย Template Palette 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
  3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรจัดแต่งข้อมูล 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรตำมเงื่อนไขและกำรพิมพ์โปสเตอร์ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรพิมพ์โปสเตอร์ 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรท ำโปสเตอร์ด้วย Template Palette 
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) 
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                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที ่ 1 มกราคม  2560   ถึงวันที่ 5  มกราคม   2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 24  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การปรับแต่งและตัดต่อภาพ 
  1.1  กำรปรับแต่งโดยใช้เครื่องมือ Healing Brush 
           1.2  กำรปรับแต่งภำพโดยใช้เครื่องมือ Clone Stamp 
           1.3  กำรเปลี่ยนฉำกหลังโดยกำรตัดต่อภำพ 
            
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติท ำกำรปรับแต่งโดยใช้เครื่องมือ Healing Brush 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรปรับแต่งภำพโดยใช้เครื่องมือ Clone Stamp              
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรเปลี่ยนฉำกหลังโดยกำรตัดต่อภำพ 
 
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) /     
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

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

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่   8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เตม็)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 24  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การสร้างตัวอักษรประกอบภาพ 
  1.1  ตัวอักษรใน Photoshop 7 
           1.2  กำรสร้ำงตัวอักษรในแนวนอน  
           1.3  กำรสร้ำงตัวอักษรในแนวตั้ง 
           1.4  กำรแก้ไขตัวอักษร            
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรสร้ำงตัวอักษรใน Photoshop 7 ได้ 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรสร้ำงตัวอักษรในแนวนอน  
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรสร้ำงตัวอักษรในแนวตั้ง 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรแก้ไขตัวอักษร            
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
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                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  11  ระหว่างวันที่   15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 24  คน   ขำดเรียน   0  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การสร้างตัวอักษรประกอบภาพ  (ต่อ) 
  1.1  กำรย้ำยต ำแหน่ง และย่อ ขยำย  ตัวอักษร  
           1.2  กำรใช้ Style Palette ตกแต่งตัวอักษร 
           1.3  กำรใช้ Warp Text ในกำรปรับแนวเส้นของตัวอักษร 
           1.4  กำรสร้ำงตัวอักษรแนวนอน และแนวตั้ง ในรูปแบบกำรเลือก            
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
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    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรย้ำยต ำแหน่ง และย่อ ขยำย  ตัวอักษร ได้ 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรใช้ Style Palette ตกแต่งตัวอักษร 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรใช้ Warp Text ในกำรปรับแนวเส้นของตัวอักษร 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรสร้ำงตัวอักษรแนวนอน และแนวตั้ง ในรูปแบบกำรเลือก            
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. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การใช้ Filter ปรับแต่งรูปภาพ 
  1.1  คุณลักษณะของ  Filter  
           1.2  กำรใช้  Artistic Filter 
           1.3  กำรใช้  Blur Filter 
           1.4  กำรใช้  Brush Stroked Filter 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
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 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถบอกคุณลักษณะของ  Filter ได้ 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Artistic Filter ได้ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Blur Filter ได้ 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Brush Stroked Filter ได้ 
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  13  ระหว่างวันที่   29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  : การใช้ Filter ปรับแต่งรูปภาพ (ต่อ) 
  1.1  กำรใช้  Distort Filter 
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           1.2  กำรใช้  Noise Filter 
           1.3  กำรใช้ Pixelate Filter 
           1.4  กำรใช้  Render Filter 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Distort Filter ได้ 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Noise Filter   ได้ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Pixelate Filter ได้ 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Render Filter  ได้ 
           
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 



22 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่   5  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : การใช้ Filter ปรับแต่งรูปภาพ (ต่อ) 
  1.1  กำรใช้  Sharpen Filter 
           1.2  กำรใช้  Sketch Filter 
           1.3  กำรใช้  Stylize Filter 
           1.4  กำรใช้  Texture Filter 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Sharpen Filter ได้ 
             3.4.2  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Sketch Filter ได้ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Stylize Filter ได้ 
             3.4.4  สำมำรถปฏิบัติกำรใช้  Texture Filter ได้            
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 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
               ลงชื่อ........................................................ 
                                      (นำงจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                    อำจำรย์ผู้สอน 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่   12  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : วิธีการติดตั้งโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  1.1  กำรติดตั้งโปรแกรม 
           1.2  กำร Remove โปรแกรม  
           1.3  อำยุกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำของ Hardware คอมพิวเตอร์  
           1.4  สิ่งที่เป็นอันตรำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรติดตั้งโปรแกรม กำร Remove โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐำนได้ 
             3.4.2  สำมำรถบอกถึงอำยุกำรใช้งำนของ Hardware คอมพิวเตอร์ได้ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรบ ำรุงรักษำ Hardware คอมพิวเตอร์ได้ 
             3.4.4  สำมำรถบอกถึงสิ่งที่เป็นอันตรำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
          4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และท ำแบบทดสอบตำมงำนที่ 
                มอบหมำยด้วยตนเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
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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  16  ระหว่างวันที่   19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2-  กุมภาพันธ์  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : วิธีการติดตั้งโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
  1.1  กำรดูแลคอมพิวเตอร์ 
           1.2  กำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ด้วย System Tools 
           1.3  กำรส ำรองข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลที่ส ำรองไว้  (Backup and Restore)  
           1.4  ปัญหำทั่วไปในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง   
        3.  ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
    3.4.1  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรดูแลคอมพิวเตอร์ 
             3.4.2  สำมำรถท ำกำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ด้วย System Tools 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรกำรส ำรองข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลที่ส ำรองไว้  (Backup and Restore)                          
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             3.4.4  สำมำรถบอกถึงปัญหำทั่วไปในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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 

สัปดาหท์ี่  17  ระหว่างวันที่   26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)  ปวช. 3  คอมพิวเตอร์   24  คน   เข้ำเรียน 23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ : การป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  
  1.1  ควำมหมำยของไวรัสคอมพิวเตอร์ และกลุ่มของไวรัสคอมพิวเตอร์  
           1.2  สำเหตุของกำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
           1.3  อำกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส และกำรแก้ปัญหำเมื่อมีไวรัส 
           1.4  โปรแกรมป้องกันและก ำจัดไวรัส Norton  Anti Virus 2003 Professional Edition  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
   ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกปฏิบัติตำมใบงำน และฝึกทักษะ 
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  สำมำรถบอกควำมหมำยของไวรัสคอมพิวเตอร์ และกลุ่มของไวรัสคอมพิวเตอร์  
             3.4.2  สำมำรถบอกสำเหตุของกำรติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 
             3.4.3  สำมำรถปฏิบัติกำรแก้ไขอำกำรของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส และกำรแก้ปัญหำเมื่อมีไวรัส                         
             3.4.4  สำมำรถใช้โปรแกรมป้องกันและก ำจัดไวรัส Norton  Anti Virus 2003 Professional Edition 
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 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร

พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
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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) 
 ปำนกลำง              (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง           (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมำก   (1.00 – 1.49) 


