
   

 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา  10800202  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559 

  
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 

 
ครูผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์    

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  ชั้น  ปวช.1 ห้อง 1/1 

จํานวนเต็ม 14  คน  ห้องเรียน 5106 
 

เวลาเรียน วันพฤหัสบดี เวลา   13.00-16.00 น. 

 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 1   วันที่.............10 ...พ.ย 2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- บทนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  จําเป็นที่จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการสื่อสารไร้พรหมแดน  ช่วยอํานวยความสะดวก  
และช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันเราจึงได้พบเห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานต่าง ๆ จํานวนมาก เทคโนโลยีคือการประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เช่น  คอมพิวเตอร์  การ
สื่อสาร  โทรคมนาคมตลอดจนการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ  
เช่น  ด้านการแพทย์  การศึกษา  การค้า  และอุตสาหกรรม สารสนเทศ  คือ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศจึงหมายถึงเคร่ืองหมายหรือ
วิธีการที่เก่ียวข้องกับการรวบรวม  ประมวลผลเก็บรักษา  และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ  
 
ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                1. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  สามารถทําให้มนุษย์ทํางานได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  และ
แม่นยํามากย่ิงขึ้น  
                2. ช่วยด้านการบริการ  มีการใช้ระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย  ผู้ที่ต้องการใช้บริการก็จะ
สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลจากสถานที่หรืเวลาใดก็ได้  
               3. ช่วยดําเนินการในหน่วยงาน  เป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดระบบการทํางาน  
                4 .  ช่ วย อํานวยความสะดวกในชี วิตประจํ า วัน   เ ช่น   การรับข้อความผ่ านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการบันทึกข้อมูลรูปภาพด้วยกล้องดิจิทัล 
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                1. บันทึกและจัดเก็บข้อมูล  เป็นการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้ในการประมวลผล  การ
รวบรวมข้อมูล  
จะใช้อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่รับข้อมูล  เช่น  แป้นพิมพ์  เคร่ืองอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 
                2. การประมวลผล  ข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์รับข้อมูลและจากสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  
แผ่นดิสเกตต์  แผ่นซีดี  และแผ่นดีวีดี  จะถูกนํามาประมวลผลตามดปรแกรมหรือคําสั่งที่กําหนด 
                3. การแสดงผล  เป็นการนําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปแสดงยังอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่
แสดงผลการแสดงผลลัพธ์อาจอยู่ในรูปของตัวอักษร  ภาพ  เสียง  และสื่อประสมต่าง ๆ 
               4. การสื่อสารและเครือข่าย  เป็นการส่งข้อมูลและสารสนเทศที่หน่ึงไปยังอีก ที่หน่ึงเพ่ือให้  
คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์สื่อสารสามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้น  โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์และ 
สารสนเทศร่วมกัน  การเช่ือมต่ออาจผ่านทางสายโทรศัพท์  ทางอากาศ  และสายเคเบิล 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ถามตอบปัญหา 
2.3  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 



   

3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 
- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   

3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 2   วันที่.............17 ...พ.ย 2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้ระบบปฏิบัติการ 
 

ระบบปฏิบัติการคือ ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมควบคุมการทํางาน (ควบคุมการRun) ของ
โปรแกรมประยุกต์  ทําหน้าที่โต้ตอบและเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System :OS) เป็นซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ที่ทําหน้าที่ควบคุม
การทํางานของเคร่ืองและอุปกรณ์  ควบคุมและสั่งการให้ Hardware สามารถทํางานได้   เช่น ทําหน้าที่ใน
การตรวจเช็คอุปกรณ์  Keyboard ขณะเปิดเครื่อง  ถ้าผู้ใช้ลืมเสียบสาย Keyboard ที่ port ด้านหลังของ
เครื่อง ขณะที่ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบแล้วไม่พบอุปกรณ์เช่ือมต่อดังกล่าว จะมีข้อความแจ้งเตือนความ
ผิดพลาด  “Keyboard Error”  นอกจากน้ียังทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเช่ือมการทํางานระหว่าง User ใน
การใช้โปรแกรมประยุกต์ ( Application Software) ของ user กับระบบเคร่ืองฯ  อํานวยความสะดวกในการ
ใช้งาน  และเพ่ิมประสิทธ์ิภาพของระบบ 

                 
บทบาทและเป้าหมายของระบบปฏิบัติการ (Goals & Roles of an OS) 

- อํานวยความสะดวก ทําให้ผู้ใช้ (user) ใช้เครื่องฯ ได้ง่าย (Operating System Objectives  
Convenience) 

ทําให้คอมฯ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
- ใช้งานเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  จัดการการใช้ทรัพยากรของระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมความสามารถเพ่ือพัฒนาโปรแกรม  (Ability to evolve) เพ่ือรองรับให้ผู้ใช้เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ

พัฒนาโปรแกรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ, สามารถทดสอบโปรแกรม, และสามารถใช้ฟังก์ช่ันใหม่ ๆ 
ของระบบ  โดยปราศจากการแทรกแซงของระบบปฏิบัติการในระหว่างการทํางาน 

 
สรุปเป้าหมายและบทบาทของระบบปฏิบัติการ (OS)  สามารถจําแนกได้ 2 เป้าหมายคือ 

1. เป้าหมายหลัก ( Primary goal) คือ  การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้ระบบคอมฯ ได้
ง่าย และสะดวกที่สุด (convenience for the user) 
2. เป้าหมายหมายรอง (Secondary goal)  คือ เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ 

บางครั้ง 2 เป้าหมายน้ีอาจขัดแย้งกัน เช่น  ระบบ OS ที่ชาญฉลาดนั้นระหว่างทํางานระบบจะตรวจจับ
ข้อผิดพลาด (Error) อยู่ตลอดเวลา หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการทํางานก็จะมีข้อความแจ้ง (Message) แก่
ผู้ใช้  และหากมีข้อความแจ้งบ่อยคร้ัง ก็จะกลายเป็นการขัดจังหวะการทํางานทําให้ผู้ใช้ ทํางานได้ไม่สะดวก   
ดังน้ันการออกแบบระบบปฏิบัติการ (OS) และการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านตัวเครื่องควรมีความสอดคล้อง 
และหาจุดกลางระหว่างกันโครงสร้างระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM STRUCTURES)
ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์  ซึ่ง  OS จะเป็นซอฟต์แวร์ที่
ทํางานในระดับ Low level ควบคุมและสั่งการเครื่องและอุปกรณ์ได้โดยตรง  สามารถแสดงโครงการการ
เข้าถึงฮาร์ดแวดร์  

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 



   

2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 3   วันที่.............24 ...พ.ย 2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
 
ปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) 

 
โปรแกรมประมวลผลคํา หรือที่นิยมเรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor 

Program)เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อาทิเช่น จดหมาย 
บันทึกข้อความ ใบปะหน้า โทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้
สามารถเพ่ิมเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด  

 
ในปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมประมวลผลคํา ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถใช้

งานได้ง่ายกว่าเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา คุณสมบัติพ้ืนฐานต่างๆ ของโปรแกรมประมวลผลคํารุ่นใหม่ จะ
ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เคร่ืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการ แสดงตัวอักษรและ
การจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การทําจดหมายเวียนและจ่าหน้าซองจดหมาย 

เครื่องมือช่วยในการพิมพ์ของโปรแกรมประมวลผลคําน้ัน ช่วยให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความได้อย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า การม้วนคํา (Word Wrap) ที่ช่วยแยกข้อความข้ึนบรรทัดใหม่ เมื่อจบคําใน
แต่ละบรรทัดพอดี ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความ โดยไม่ต้องกังวลว่า ข้อความจะยาวกว่าเส้นขอบขวาของบรรทัด
ที่กําหนดไว้ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถบันทึกเก็บไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีช่ือ
แฟ้มข้อมูลกํากับ โดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์ซ้ําใหม่ทั้งหมด  

เครืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลคํา เช่น การพิมพ์เพ่ิมเติมที่เรียกว่า การ
แทรก (Insert) โดยโปรแกรมจะทําการร่นคําที่มีอยู่เดิมน้ัน ให้เลื่อนไปทางขวามือ เพ่ือให้มีช่องว่าสําหรับคํา
ใหม่ หรือ การเขียนทับ (Overwrite) ด้วยการพิมพ์ข้อความใหม่ที่ถูกลงไป ทับแทนคํา หรือข้อความเดิมที่ผิด 
โดยไม่จําเป็นต้องลบคําเดิมออกก่อน และยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา และแทนท่ีคํา เพ่ือช่วยให้สามารถ
แก้ไขคําต่างๆ ได้เร็วขึ้น ด้วยการไม่ต้องพิมพ์คําที่ผิดเหมือนกันใหม่ทุกคร้ัง โปรแกรมก็จะทําการค้นหา และ
แทนที่ให้อย่างอัตโนมัติ และครบทุกคํา 

การควบคุมการแสดงตัวอักษร และการจัดรูปแบบหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําส่วนใหญ่ 
จะมีความสามารถในการจัดตัวอักษร และย่อหน้าได้อย่างสวยงาม อีกทั้งกําหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษรได้
หลายรูปแบบ และยังมีชุดตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจ และ
ตามความเหมาะสมของเอกสาร ส่วนการจัดหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําสามารถควบคุมการจัด
วางหน้าใหม่ โดยอัติโนมัติทุกคร้ัง ที่มีการแก้ไขเอกสาร เช่น การกําหนดให้ข้อความในบรรทัด เริ่มที่เส้นขอบ
ซ้ายตรงกัน หรือกําหนดให้ข้อความอยู่ตรงกลางของบรรทัด เป็นต้น 
 

เครื่องมือช่วยในการทําจดหมายเวียน และจ่าหน้าซองจดหมาย เครื่องมือน้ีจะช่วยสร้างจดหมายหลัก
ไว้ ๑ ฉบับ พร้อมทั้งกําหนดตําแหน่ง ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล และสร้างแฟ้มข้อมูล สําหรับบันทึกช่ือและที่
อยู่ของผู้รับไว้ เมื่อสั่งพิมพ์จดหมายเวียนน้ัน หรือจ่าหน้าซองจดหมาย โปรแกรมจะนําข้อมูลมาใส่ในตําแหน่งที่
กําหนด ไว้ให้อย่างอัตโนมัติจนครบทุกคน  

ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคํามีการพัฒนาไปอย่างมาก คือ มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการพิมพ์ 
หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษ เช่น งานสร้างตาราง การจัดแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ การตรวจสอบตัวสะกด การ
ตรวจสอบไวยากรณ์ การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ และความสามารถใน



   

การสร้างเว็บเพจ ดังน้ัน โปรแกรมประมวลผลคํา จึงถูกนํามาใช้แทนการใช้เครื่องพิมพ์ดีด และสามารถใช้งาน
เสมือนโรงพิมพ์ต้ังโต๊ะ 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปแกรมประมวลผลคํา 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 4   วันที่.............1 ...ธ.ค. 2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
 
ปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) 

 
โปรแกรมประมวลผลคํา หรือที่นิยมเรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor 

Program)เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อาทิเช่น จดหมาย 
บันทึกข้อความ ใบปะหน้า โทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้
สามารถเพ่ิมเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด  

 
ในปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมประมวลผลคํา ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถใช้

งานได้ง่ายกว่าเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา คุณสมบัติพ้ืนฐานต่างๆ ของโปรแกรมประมวลผลคํารุ่นใหม่ จะ
ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เคร่ืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการ แสดงตัวอักษรและ
การจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การทําจดหมายเวียนและจ่าหน้าซองจดหมาย 

เครื่องมือช่วยในการพิมพ์ของโปรแกรมประมวลผลคําน้ัน ช่วยให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความได้อย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า การม้วนคํา (Word Wrap) ที่ช่วยแยกข้อความข้ึนบรรทัดใหม่ เมื่อจบคําใน
แต่ละบรรทัดพอดี ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความ โดยไม่ต้องกังวลว่า ข้อความจะยาวกว่าเส้นขอบขวาของบรรทัด
ที่กําหนดไว้ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถบันทึกเก็บไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีช่ือ
แฟ้มข้อมูลกํากับ โดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์ซ้ําใหม่ทั้งหมด  

เครืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลคํา เช่น การพิมพ์เพ่ิมเติมที่เรียกว่า การ
แทรก (Insert) โดยโปรแกรมจะทําการร่นคําที่มีอยู่เดิมน้ัน ให้เลื่อนไปทางขวามือ เพ่ือให้มีช่องว่าสําหรับคํา
ใหม่ หรือ การเขียนทับ (Overwrite) ด้วยการพิมพ์ข้อความใหม่ที่ถูกลงไป ทับแทนคํา หรือข้อความเดิมที่ผิด 
โดยไม่จําเป็นต้องลบคําเดิมออกก่อน และยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา และแทนท่ีคํา เพ่ือช่วยให้สามารถ
แก้ไขคําต่างๆ ได้เร็วขึ้น ด้วยการไม่ต้องพิมพ์คําที่ผิดเหมือนกันใหม่ทุกคร้ัง โปรแกรมก็จะทําการค้นหา และ
แทนที่ให้อย่างอัตโนมัติ และครบทุกคํา 

การควบคุมการแสดงตัวอักษร และการจัดรูปแบบหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําส่วนใหญ่ 
จะมีความสามารถในการจัดตัวอักษร และย่อหน้าได้อย่างสวยงาม อีกทั้งกําหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษรได้
หลายรูปแบบ และยังมีชุดตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจ และ
ตามความเหมาะสมของเอกสาร ส่วนการจัดหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําสามารถควบคุมการจัด
วางหน้าใหม่ โดยอัติโนมัติทุกคร้ัง ที่มีการแก้ไขเอกสาร เช่น การกําหนดให้ข้อความในบรรทัด เริ่มที่เส้นขอบ
ซ้ายตรงกัน หรือกําหนดให้ข้อความอยู่ตรงกลางของบรรทัด เป็นต้น 
 

เครื่องมือช่วยในการทําจดหมายเวียน และจ่าหน้าซองจดหมาย เครื่องมือน้ีจะช่วยสร้างจดหมายหลัก
ไว้ ๑ ฉบับ พร้อมทั้งกําหนดตําแหน่ง ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล และสร้างแฟ้มข้อมูล สําหรับบันทึกช่ือและที่
อยู่ของผู้รับไว้ เมื่อสั่งพิมพ์จดหมายเวียนน้ัน หรือจ่าหน้าซองจดหมาย โปรแกรมจะนําข้อมูลมาใส่ในตําแหน่งที่
กําหนด ไว้ให้อย่างอัตโนมัติจนครบทุกคน  

ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคํามีการพัฒนาไปอย่างมาก คือ มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการพิมพ์ 
หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษ เช่น งานสร้างตาราง การจัดแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ การตรวจสอบตัวสะกด การ
ตรวจสอบไวยากรณ์ การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ และความสามารถใน



   

การสร้างเว็บเพจ ดังน้ัน โปรแกรมประมวลผลคํา จึงถูกนํามาใช้แทนการใช้เครื่องพิมพ์ดีด และสามารถใช้งาน
เสมือนโรงพิมพ์ต้ังโต๊ะ 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปแกรมประมวลผลคํา 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 5   วันที่.............8 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........11......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมตารางทําการ 
 

โปรแกรมแผ่นตารางทําการ (spread sheet) 
แผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) หมายถึง แผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวต้ัง และแนวนอน ตัดกัน

เป็นช่องสี่เหลี่ยม แนวต้ังเรียกว่า "สดมภ์" (Column) แนวนอนเรียกว่า "แถว" (Row) ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจาก
การตัดกันของสดมภ์และแถวเรียกว่า "เซลล์" (Cell) ใช้สําหรับบรรจุตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือสูตรคํานวณ
ต่าง ๆ  

สดมภ์แต่ละสดมภ์จะมีช่ือที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A,B,C,.... กํากับไปตลอด ส่วนแถวแต่ละแถวจะ
มีช่ือโดยใช้ตัวเลขอารบิก 1,2,3,... กํากับไปตลอด ดังน้ัน การเรียกช่ือเซลล์จึงใช้ช่ือของสดมภ์และแถวที่ตัดกัน
มาอ้างอิง เช่น สดมภ์ A ตัดกับแถว 1 จะเกิดเซลล์ที่มีช่ือว่า เซลล์ A1 เป็นต้น  

การอ้างอิงช่ือเซลล์ในรูปแบบน้ีทําให้แผ่นตารางทําการมีคุณสมบัติเด่นในการอ้างอิงค่าในเซลล์ หาก
เราเปล่ียนค่าในเซลล์หน่ึง ๆ ซึ่งถูกอ้างอิงอยู่ที่เซลล์อ่ืน ก็จะทําให้ค่าที่อยู่ในเซลล์ที่อ้างอิงเปลี่ยนแปลงตามได้
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น กําหนดให้เซลล์ A1 มีค่า 10 กําหนดให้เซลล์ A2 มีค่า 5 ส่วนเซลล์ A3 มีสูตรที่
อ้างอิงถึงเซลล์ A1 และเซลล์ A2 คือ +A1+A2 ดังน้ันค่าในเซลล์ A3 มีค่า 15 หากค่าในเซลล์ A1 
เปลี่ยนเป็น 15 จะทําให้ค่าในเซลล์ A3 เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้คือ 20 เป็นต้น  

แผ่นตารางทําการจึงเหมาะสําหรับงานคํานวณขนาดใหญ่ โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องบันทึกข้อมูล หรือ
บันทึกสูตรใหม่หลายๆ ครั้ง  

คุณสมบัติของโปรแกรมแผ่นตารางทําการคือ การคํานวณ การจัดทําแผนภูมิ และการจัดการข้อมูล  
 
การคํานวณ หมายถึง คุณสมบัติในการสร้างสูตรคํานวณ หรือรูปแบบการคํานวณที่กําหนดไว้ หรือ

เรียกว่า "ฟังก์ชัน" เพ่ือคํานวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถสร้างกลุ่มคําสั่ง ที่เรียกว่า "มาโคร" เพ่ือให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามลําดับในกลุ่มคําสั่งน้ันได้ คุณสมบัติด้านการคํานวณน้ี จะให้ผลลัพธ์ที่
เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล ที่นําไปใช้ในสูตร หรือฟังก์ชันที่กําหนด  

การจัดทําแผนภูมิ หมายถึง คุณสมบัติในการนําข้อมูลในเซลล์มาจัดทําแผนภูมิรูปแบบต่างๆ เช่น 
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิพ้ืนที่สองมิติ แผนภูมิสามมิติ เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลภายในเซลล์ที่นําไปทําแผนภูมิ ก็จะส่งผลให้แผนภูมิที่สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลงตามด้วยทันที  

การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทําเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การ
จัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแทนที่ข้อมูล เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานการใช้โปรแกรมตารางทําการ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 6   วันที่.............15 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมตารางทําการ 
 

โปรแกรมแผ่นตารางทําการ (spread sheet) 
แผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) หมายถึง แผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวต้ัง และแนวนอน ตัดกัน

เป็นช่องสี่เหลี่ยม แนวต้ังเรียกว่า "สดมภ์" (Column) แนวนอนเรียกว่า "แถว" (Row) ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจาก
การตัดกันของสดมภ์และแถวเรียกว่า "เซลล์" (Cell) ใช้สําหรับบรรจุตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือสูตรคํานวณ
ต่าง ๆ  

สดมภ์แต่ละสดมภ์จะมีช่ือที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A,B,C,.... กํากับไปตลอด ส่วนแถวแต่ละแถวจะ
มีช่ือโดยใช้ตัวเลขอารบิก 1,2,3,... กํากับไปตลอด ดังน้ัน การเรียกช่ือเซลล์จึงใช้ช่ือของสดมภ์และแถวที่ตัดกัน
มาอ้างอิง เช่น สดมภ์ A ตัดกับแถว 1 จะเกิดเซลล์ที่มีช่ือว่า เซลล์ A1 เป็นต้น  

การอ้างอิงช่ือเซลล์ในรูปแบบน้ีทําให้แผ่นตารางทําการมีคุณสมบัติเด่นในการอ้างอิงค่าในเซลล์ หาก
เราเปล่ียนค่าในเซลล์หน่ึง ๆ ซึ่งถูกอ้างอิงอยู่ที่เซลล์อ่ืน ก็จะทําให้ค่าที่อยู่ในเซลล์ที่อ้างอิงเปลี่ยนแปลงตามได้
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น กําหนดให้เซลล์ A1 มีค่า 10 กําหนดให้เซลล์ A2 มีค่า 5 ส่วนเซลล์ A3 มีสูตรที่
อ้างอิงถึงเซลล์ A1 และเซลล์ A2 คือ +A1+A2 ดังน้ันค่าในเซลล์ A3 มีค่า 15 หากค่าในเซลล์ A1 
เปลี่ยนเป็น 15 จะทําให้ค่าในเซลล์ A3 เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้คือ 20 เป็นต้น  

แผ่นตารางทําการจึงเหมาะสําหรับงานคํานวณขนาดใหญ่ โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องบันทึกข้อมูล หรือ
บันทึกสูตรใหม่หลายๆ ครั้ง  

คุณสมบัติของโปรแกรมแผ่นตารางทําการคือ การคํานวณ การจัดทําแผนภูมิ และการจัดการข้อมูล  
 
การคํานวณ หมายถึง คุณสมบัติในการสร้างสูตรคํานวณ หรือรูปแบบการคํานวณที่กําหนดไว้ หรือ

เรียกว่า "ฟังก์ชัน" เพ่ือคํานวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถสร้างกลุ่มคําสั่ง ที่เรียกว่า "มาโคร" เพ่ือให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามลําดับในกลุ่มคําสั่งน้ันได้ คุณสมบัติด้านการคํานวณน้ี จะให้ผลลัพธ์ที่
เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล ที่นําไปใช้ในสูตร หรือฟังก์ชันที่กําหนด  

การจัดทําแผนภูมิ หมายถึง คุณสมบัติในการนําข้อมูลในเซลล์มาจัดทําแผนภูมิรูปแบบต่างๆ เช่น 
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิพ้ืนที่สองมิติ แผนภูมิสามมิติ เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลภายในเซลล์ที่นําไปทําแผนภูมิ ก็จะส่งผลให้แผนภูมิที่สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลงตามด้วยทันที  

การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทําเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การ
จัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแทนที่ข้อมูล เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   



   

3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานการใช้โปรแกรมตารางทําการ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 7   วันที่.............22 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14..... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2........ คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล 
 

โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program) 
โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสําหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ

นําเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์ โปสเตอร์ เอกสารสําหรับผู้ฟัง หรือเอกสารสรุปสําหรับผู้พูด หากจะต้อง
เตรียมเอกสารเหล่าน้ีด้วยมือทั้งหมด ก็จะต้องเตรียมงานในปริมาณท่ีค่อนข้างมาก และต้องทํางานซ้ําแล้วซ้ํา
อีก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ดังน้ัน การนําเสนอข้อมูลในปัจจุบันจึงนิยมใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลแทน 
ซึ่งโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนมากนัก มีเพียงการเพ่ิมเติมส่วนการช่วยเหลือแนะนํา 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพ่ิมความสามารถในการนําเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม ที่มีทั้ง
ข้อความ (Text) กราฟิก (Graphic) เสียง (Sound) วีดิทัศน์ (Video) เพ่ิมความสามารถในการสร้างแฟ้มข้อมูล
ที่เป็นเอกสารเว็บ เพ่ือให้ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ตอีกด้วย นอกจากน้ี ยังสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม
ต่างๆ ได้ เช่น ความสามารถในการดึงข้อมูลจากโปรแกรมแผ่นตารางทําการ และโปรแกรมประมวลผลคํา เข้า
มาใช้งานร่วมกัน เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมนําเสนอข้อมลู 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 8   วันที่.............29 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........4......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล 
 

โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program) 
โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสําหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ

นําเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์ โปสเตอร์ เอกสารสําหรับผู้ฟัง หรือเอกสารสรุปสําหรับผู้พูด หากจะต้อง
เตรียมเอกสารเหล่าน้ีด้วยมือทั้งหมด ก็จะต้องเตรียมงานในปริมาณท่ีค่อนข้างมาก และต้องทํางานซ้ําแล้วซ้ํา
อีก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ดังน้ัน การนําเสนอข้อมูลในปัจจุบันจึงนิยมใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลแทน 
ซึ่งโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนมากนัก มีเพียงการเพ่ิมเติมส่วนการช่วยเหลือแนะนํา 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพ่ิมความสามารถในการนําเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม ที่มีทั้ง
ข้อความ (Text) กราฟิก (Graphic) เสียง (Sound) วีดิทัศน์ (Video) เพ่ิมความสามารถในการสร้างแฟ้มข้อมูล
ที่เป็นเอกสารเว็บ เพ่ือให้ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ตอีกด้วย นอกจากน้ี ยังสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม
ต่างๆ ได้ เช่น ความสามารถในการดึงข้อมูลจากโปรแกรมแผ่นตารางทําการ และโปรแกรมประมวลผลคํา เข้า
มาใช้งานร่วมกัน เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานการใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 9   วันที่.............12 ...ม.ค.   2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

- ศึกษาโปรแกรมตัดต่อภาพ 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมกราฟฟิค 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมสร้างเว็บเพจเบ้ืองต้น 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 10   วันที่.............19 ...ม.ค.   2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

- ศึกษาโปรแกรมตัดต่อภาพ 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมกราฟฟิค 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมสร้างเว็บเพจเบ้ืองต้น 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 11   วันที่.............26 ...ม.ค.   2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานอาชีพ 

 
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต         
       ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาล การท่ีจะค้นหาข้อมูลจํานวนมากมายอย่างน้ีเราไม่อาจจะ
คลิกเพ่ือค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆ  จําเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเคร่ืองมือค้นหาที่เรียกว่า Search 
Engine เข้ามาช่วยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคน
ไทยและ   ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ 
การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจึงต้องพ่ึงพา Search Engine Site ซึ่งจะทําหน้าที่รวบรวมรายช่ือ
เว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คําหรือ
ข้อความของหัวข้อน้ันๆ ลงไปในช่องที่กําหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่าน้ัน รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายช่ือ
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ทันที 
  
การค้นหาข้อมูลมีก่ีวิธี ?  
1. การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
2. การค้นหาในรูปแบบ Search Engine  
 
การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
     วิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Index น้ีข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วย วิธี
ของ Search Engine โดยมันจะถูกคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ และจัดแบ่งแยก Site ต่างๆออก เป็น
ประเภท สําหรับวิธีใช้งาน คุณสามารถที่จะ Click เลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูได้เลยใน Web Browser จากน้ัน
ที่หน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อปลีกย่อยลึกลงมาอีกระดับหน่ึง ปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกอีก ส่วนจะ
แสดงออกมาให้เลือกเยอะแค่ไหนอันน้ีก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลใน Index ว่าในแต่ละประเภท จัด
รวบรวมเก็บเอาไว้มากน้อยเพียงใด เมื่อคุณเข้าไปถึงประเภทย่อยที่คุณสนใจแล้ว ที่เว็บเพจจะแสดงรายช่ือของ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับ ประเภทของข้อมูลน้ันๆออกมา หากคุณคิดว่าเอกสารใดสนใจหรือต้องการอยากท่ีจะดู 
สามารถ Click ลงไปยัง Link เพ่ือขอเช่ือต่อทางไซต์ก็จะนําเอาผลของข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลทันที 
นอกเหนือไปจากน้ี ไซต์ที่แสดงออกมาน้ันทางผู้ให้บริการยังได้เรียบเรียงโดยนําเอา Site ที่มีความเก่ียว ข้อง
มากที่สุดเอามาไว้ตอนบนสุดของรายช่ือที่แสดง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 



   

- เง่ือนไขคุณธรรม 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ 

- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 
 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 12   วันที่.............2 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานอาชีพ 

 
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต         
       ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาล การท่ีจะค้นหาข้อมูลจํานวนมากมายอย่างน้ีเราไม่อาจจะ
คลิกเพ่ือค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆ  จําเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเคร่ืองมือค้นหาที่เรียกว่า Search 
Engine เข้ามาช่วยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคน
ไทยและ   ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ 
การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจึงต้องพ่ึงพา Search Engine Site ซึ่งจะทําหน้าที่รวบรวมรายช่ือ
เว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คําหรือ
ข้อความของหัวข้อน้ันๆ ลงไปในช่องที่กําหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่าน้ัน รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายช่ือ
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ทันที 
  
การค้นหาข้อมูลมีก่ีวิธี ?  
1. การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
2. การค้นหาในรูปแบบ Search Engine  
 
การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
     วิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Index น้ีข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วย วิธี
ของ Search Engine โดยมันจะถูกคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ และจัดแบ่งแยก Site ต่างๆออก เป็น
ประเภท สําหรับวิธีใช้งาน คุณสามารถที่จะ Click เลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูได้เลยใน Web Browser จากน้ัน
ที่หน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อปลีกย่อยลึกลงมาอีกระดับหน่ึง ปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกอีก ส่วนจะ
แสดงออกมาให้เลือกเยอะแค่ไหนอันน้ีก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลใน Index ว่าในแต่ละประเภท จัด
รวบรวมเก็บเอาไว้มากน้อยเพียงใด เมื่อคุณเข้าไปถึงประเภทย่อยที่คุณสนใจแล้ว ที่เว็บเพจจะแสดงรายช่ือของ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับ ประเภทของข้อมูลน้ันๆออกมา หากคุณคิดว่าเอกสารใดสนใจหรือต้องการอยากท่ีจะดู 
สามารถ Click ลงไปยัง Link เพ่ือขอเช่ือต่อทางไซต์ก็จะนําเอาผลของข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลทันที 
นอกเหนือไปจากน้ี ไซต์ที่แสดงออกมาน้ันทางผู้ให้บริการยังได้เรียบเรียงโดยนําเอา Site ที่มีความเก่ียว ข้อง
มากที่สุดเอามาไว้ตอนบนสุดของรายช่ือที่แสดง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 13   วันที่.............9 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การสื่อสารขอ้มูลสารสนเทศ 

ความหมายของการสื่อสาร "การสื่อสาร" ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า "Communication" ซึ่งได้มีมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังน้ี 

จอร์จ  เอ  มิลเลอร์  (George A. Miller)   กล่าวว่า  "การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจาก
ที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง" 

คาร์ลไอ  โฮฟแลนด์  ( Carl I. Hoveland)    และคณะให้ความเห็นว่า"การสื่อสาร คือกระบวนการที่
บุคคลหน่ึง (ผู้ส่งสาร) ส่งสิ่งเร้า  (โดยปกติจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล 
อ่ืน ๆ (ผู้รับสาร) 
           เจอร์เกน รอยซ์ และเกรกอรี เบทสัน  (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)  ให้ความเห็นว่า  
"การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชัดแจ้งและแสดงเจตนารมณ์เท่าน้ัน    
แต่การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย ซึ่งคํานิยามน้ียึดหลักที่ว่าการกระทํา
และเหตุการณ์ทั้งหลาย มีลักษณะเป็นการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการกระทําและเหตุการณ์เหล่าน้ัน  น่ันก็
หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คน ๆ หน่ึงน้ันได้เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คน ๆ น้ันมีอยู่และมีอิทธิพลต่อ
บุคคลผู้อ่ืนๆ 

Dennis S. Gouran, William E. Wethoff, Joei A. doelger (อ้างถึงในนงนุช ศิริโรจน์ , 2543) 
การส่ือสาร หมายถึง การผลิตสารอย่างต้ังใจ และได้ถ่ายทอดสารน้ันโดยบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลอ่ืน หรือ
หลายๆคนเมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้ว จะทําการแปลสารให้ เข้าใจตรงตามู้ส่งสารให้ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าผู้รับสารแปลสารไม่ตรงตามความต้องการของผู้ส่งสารต้องการ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าเรารู้จักวิธีที่จําทําการสื่อสาร จะทําให้เราประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารได้ 

โดยสรุป "การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสารหรือข้อมูล (message)   จาก ผู้ส่งสาร
(source)  ไปยัง ผู้รับสาร(receiver)  โดยการผ่านช่องทางการสื่อสาร(Channel)  และสามารถตรวจสอบโดย
ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) ถ้าผู้รับสารแปลความหมายตรงกับผู้ส่งสารต้องการก็ถือว่าผู้สื่อสารประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสาร แต่ถ้าผู้รับสารแปลความหมายไม่ตรงกับความต้องการผู้รับสาร ก็ประสบความ
ล้มเหลวในการสื่อสาร 
                
รูปแบบของการส่ือสาร  
                การสื่อสาร มี 2 รูปแบบดังน้ี 
           1. การส่ือสารแบบทางเดียว ( One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อ
ความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate 
response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสารใน
รูปแบบน้ีจึงเป็นการที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชน เช่น 
การฟังวิทยุ หรือการชมโทรทัศน์ เหล่าน้ีเป็นต้น 

2. การสื่อสารแบบสองทาง ( Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย
ที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่
ก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้
ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม 



   

  
ประเภทของการสื่อสาร  
          ประเภทของการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
           1 การสื่อสารในตนเอง (Intapersonal or Self-Communication) เป็นการสื่อสารภายในตัวเอง 
หมายถึง บุคคลผู้น้ันเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน เช่น การเขียนและอ่านหนังสือ เป็นต้น 
           2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน 2 คน 
เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน เป็นต้น 
           3 การสื่อสารแบบกลุ่มชน (Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนซึ่ง
ประกอบด้วยคนจํานวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียนระหว่างครูเพียงคนเดียวกับนักเรียนทั้งห้อง หรือ
ระหว่างกลุ่มชนกับบุคคล เช่น กลุ่มชนมาร่วมกันฟังคําปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง เป็นต้น 
           4 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภท
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือ
การติดต่อไปยังผู้รับสารจํานวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ย
กัน 
ความสําคัญของการสื่อสาร  

1. ด้านสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมให้สงบสุข  
2. ความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจเป็นเตรื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าชักจูงใจ

ผู้บริโภคโดยการโฆษณา  
3.ด้านการปกครองเป็นกลไลการกระจายข่าวสารต่างๆ สู่ผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันและรับทัศนคติ

ของผุ้ใต้ปกครอง               
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 



   

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 14   วันที่.............16 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การสื่อสารขอ้มูลสารสนเทศ 

ความหมายของการสื่อสาร "การสื่อสาร" ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า "Communication" ซึ่งได้มีมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังน้ี 

จอร์จ  เอ  มิลเลอร์  (George A. Miller)   กล่าวว่า  "การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจาก
ที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง" 

คาร์ลไอ  โฮฟแลนด์  ( Carl I. Hoveland)    และคณะให้ความเห็นว่า"การสื่อสาร คือกระบวนการที่
บุคคลหน่ึง (ผู้ส่งสาร) ส่งสิ่งเร้า  (โดยปกติจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล 
อ่ืน ๆ (ผู้รับสาร) 
           เจอร์เกน รอยซ์ และเกรกอรี เบทสัน  (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)  ให้ความเห็นว่า  
"การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชัดแจ้งและแสดงเจตนารมณ์เท่าน้ัน    
แต่การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย ซึ่งคํานิยามน้ียึดหลักที่ว่าการกระทํา
และเหตุการณ์ทั้งหลาย มีลักษณะเป็นการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการกระทําและเหตุการณ์เหล่าน้ัน  น่ันก็
หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คน ๆ หน่ึงน้ันได้เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คน ๆ น้ันมีอยู่และมีอิทธิพลต่อ
บุคคลผู้อ่ืนๆ 

Dennis S. Gouran, William E. Wethoff, Joei A. doelger (อ้างถึงในนงนุช ศิริโรจน์ , 2543) 
การส่ือสาร หมายถึง การผลิตสารอย่างต้ังใจ และได้ถ่ายทอดสารน้ันโดยบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลอ่ืน หรือ
หลายๆคนเมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้ว จะทําการแปลสารให้ เข้าใจตรงตามู้ส่งสารให้ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าผู้รับสารแปลสารไม่ตรงตามความต้องการของผู้ส่งสารต้องการ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าเรารู้จักวิธีที่จําทําการสื่อสาร จะทําให้เราประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารได้ 

โดยสรุป "การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสารหรือข้อมูล (message)   จาก ผู้ส่งสาร
(source)  ไปยัง ผู้รับสาร(receiver)  โดยการผ่านช่องทางการสื่อสาร(Channel)  และสามารถตรวจสอบโดย
ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) ถ้าผู้รับสารแปลความหมายตรงกับผู้ส่งสารต้องการก็ถือว่าผู้สื่อสารประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสาร แต่ถ้าผู้รับสารแปลความหมายไม่ตรงกับความต้องการผู้รับสาร ก็ประสบความ
ล้มเหลวในการสื่อสาร 
                
รูปแบบของการส่ือสาร  
                การสื่อสาร มี 2 รูปแบบดังน้ี 
           1. การส่ือสารแบบทางเดียว ( One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อ
ความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate 
response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสารใน
รูปแบบน้ีจึงเป็นการที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชน เช่น 
การฟังวิทยุ หรือการชมโทรทัศน์ เหล่าน้ีเป็นต้น 

2. การสื่อสารแบบสองทาง ( Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย
ที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่
ก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้
ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม 
  



   

ประเภทของการสื่อสาร  
          ประเภทของการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
           1 การสื่อสารในตนเอง (Intapersonal or Self-Communication) เป็นการสื่อสารภายในตัวเอง 
หมายถึง บุคคลผู้น้ันเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน เช่น การเขียนและอ่านหนังสือ เป็นต้น 
           2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน 2 คน 
เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน เป็นต้น 
           3 การสื่อสารแบบกลุ่มชน (Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนซึ่ง
ประกอบด้วยคนจํานวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียนระหว่างครูเพียงคนเดียวกับนักเรียนทั้งห้อง หรือ
ระหว่างกลุ่มชนกับบุคคล เช่น กลุ่มชนมาร่วมกันฟังคําปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง เป็นต้น 
           4 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภท
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือ
การติดต่อไปยังผู้รับสารจํานวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ย
กัน 
ความสําคัญของการสื่อสาร  

1. ด้านสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมให้สงบสุข  
2. ความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจเป็นเตรื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าชักจูงใจ

ผู้บริโภคโดยการโฆษณา  
3.ด้านการปกครองเป็นกลไลการกระจายข่าวสารต่างๆ สู่ผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันและรับทัศนคติ

ของผุ้ใต้ปกครอง               
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 15   วันที่.............23 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย นับได้ว่าเป็นยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาล ยังผลทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปล่ียนแปลงอะไรก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม เราสามารถ
จําแนกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นสองด้าน คือ ผลกระทบด้านบวก และผลกระทบด้านลบ 

การกําเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสําคัญที่นําไปสู่ยุคสารสนเทศ 
ในช่วงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองคํานวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้สามารถ
สร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่าง
กว้างขวาง  
 
ผลกระทบด้านบวก 
               1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 
               2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส   เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิด
การกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทําให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการ
เรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากน้ีในปัจจุบันมีความพยายามที่จะใช้
ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร  
               3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน   การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดช้ันเรียน ทํารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้
ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
โรงเรียนมากขึ้น 
               4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจําเป็นต้อง
ใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จําเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ การพยากรณ์อากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูล
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า 
โทรมาตร เป็นต้น 
               5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ   กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี 
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบ
เฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทํางาน 
               6.การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม   การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจําเป็น ต้องหาวิธีการ ในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
มาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับ
ลูกค้า เพ่ือให้ซื้อสินค้าได้สะดวกข้ึน  



   

               7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวข้องกับทุกเร่ืองในชีวิตประจําวัน   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่
สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
 
ผลกระทบด้านลบ 
               1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น  เน่ืองจากมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทําอะไร
แบบใด มักจะชอบทําแบบน้ัน ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเปลี่ยนแปลง บุคคลที่
รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเกิดความวิตกกังวล จนกลาย เป็นความเครียด กลัวว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศจะทําให้คนตกงาน เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะเข้ามาทดแทนมนุษย์  
               2. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม  หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนรรมของคนในสังคมโลก ทําให้พฤติกรรม
ที่แสดงออกด้านการแต่งกาย และการบริโภคเปล่ียนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมส์
อิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมด้ังเดิมซึ่ง
แสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมน้ัน  
               3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคน
รุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
               4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในการสื่อสารและการทํางาน แต่ในอีกด้านหน่ึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการพบปะ
สังสรรค์กันจะน้อยลง ผู้คนมักอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ทํางานของตนเองมากข้ึน 
               5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเพยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน 
ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิดความ
เสียหาย ต่อบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นน้ี ต้องมีกฎหมายออกมา
คุ้มครองเพ่ือให้นําข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในทางที่ถูกต้อง 
               6. เกิดช่องว่างทางสังคม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชน
ช้ันในอีกระดับหน่ึงของสังคม ในขณะที่ชนช้ันระดับรองลงมามีจํานวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้และผู้ยากจนก็ไม่
มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               7. อาชญากรรมบนเครือข่าย   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ 
การให้บริการสารสนเทศที่มีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนทําลายข้อมูลและไวรัส 
               8. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ   นับต้ังแต่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทํางาน การศึกษา 
บันเทิง ฯลฯ การจ้องมอง คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มีผลเสียต่อสายตา ซึ่งทําให้สายตาผิดปกติ มีอาการแสบ
ตา เวียนศรีษะ นอกจากน้ันยังมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท   

  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 



   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 16   วันที่.............2 ..มี.ค.  2560.....................  เวลา.......13.00-16.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........14...... คน   เข้าเรียน...........12......... คน   ขาดเรียน...........2......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย นับได้ว่าเป็นยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาล ยังผลทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปล่ียนแปลงอะไรก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม เราสามารถ
จําแนกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นสองด้าน คือ ผลกระทบด้านบวก และผลกระทบด้านลบ 

การกําเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสําคัญที่นําไปสู่ยุคสารสนเทศ 
ในช่วงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองคํานวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้สามารถ
สร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่าง
กว้างขวาง  
 
ผลกระทบด้านบวก 
               1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 
               2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส   เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิด
การกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทําให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการ
เรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากน้ีในปัจจุบันมีความพยายามที่จะใช้
ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร  
               3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน   การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดช้ันเรียน ทํารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้
ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
โรงเรียนมากขึ้น 
               4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจําเป็นต้อง
ใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จําเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ การพยากรณ์อากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูล
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า 
โทรมาตร เป็นต้น 
               5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ   กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี 
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบ
เฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทํางาน 
               6.การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม   การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจําเป็น ต้องหาวิธีการ ในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
มาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับ
ลูกค้า เพ่ือให้ซื้อสินค้าได้สะดวกข้ึน  



   

               7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวข้องกับทุกเร่ืองในชีวิตประจําวัน   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่
สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
 
ผลกระทบด้านลบ 
               1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น  เน่ืองจากมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทําอะไร
แบบใด มักจะชอบทําแบบน้ัน ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเปลี่ยนแปลง บุคคลที่
รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเกิดความวิตกกังวล จนกลาย เป็นความเครียด กลัวว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศจะทําให้คนตกงาน เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะเข้ามาทดแทนมนุษย์  
               2. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม  หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนรรมของคนในสังคมโลก ทําให้พฤติกรรม
ที่แสดงออกด้านการแต่งกาย และการบริโภคเปล่ียนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมส์
อิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมด้ังเดิมซึ่ง
แสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมน้ัน  
               3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคน
รุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
               4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในการสื่อสารและการทํางาน แต่ในอีกด้านหน่ึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการพบปะ
สังสรรค์กันจะน้อยลง ผู้คนมักอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ทํางานของตนเองมากข้ึน 
               5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเพยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน 
ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิดความ
เสียหาย ต่อบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นน้ี ต้องมีกฎหมายออกมา
คุ้มครองเพ่ือให้นําข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในทางที่ถูกต้อง 
               6. เกิดช่องว่างทางสังคม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชน
ช้ันในอีกระดับหน่ึงของสังคม ในขณะที่ชนช้ันระดับรองลงมามีจํานวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้และผู้ยากจนก็ไม่
มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               7. อาชญากรรมบนเครือข่าย   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ 
การให้บริการสารสนเทศที่มีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนทําลายข้อมูลและไวรัส 
               8. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ   นับต้ังแต่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทํางาน การศึกษา 
บันเทิง ฯลฯ การจ้องมอง คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มีผลเสียต่อสายตา ซึ่งทําให้สายตาผิดปกติ มีอาการแสบ
ตา เวียนศรีษะ นอกจากน้ันยังมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท   

  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 



   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําชี้แจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

  5  =  มากทีสุ่ด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่
เลย 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสมํ่าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  /    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน /     
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน /     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม /     
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง  /    
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนําไปใช้  /    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทํางาน  /    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน  /    
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน  /    
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน  /    
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     
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30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้  /    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

/     

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

รวมคะแนน 162 
ค่าเฉล่ียท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.62 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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) 



   

 
 

 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ รหัสวิชา  10800202  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2559 

  
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2559 

 
ครูผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์    

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  ชั้น  ปวช.1 ห้อง 1/2 

จํานวนเต็ม 13  คน  ห้องเรียน 5106 
 

เวลาเรียน วันอังคาร เวลา   8.00-11.00 น. 

 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 1   วันที่.............8 ...พ.ย 2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- บทนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  จําเป็นที่จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการสื่อสารไร้พรหมแดน  ช่วยอํานวยความสะดวก  
และช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันเราจึงได้พบเห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานต่าง ๆ จํานวนมาก เทคโนโลยีคือการประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เช่น  คอมพิวเตอร์  การ
สื่อสาร  โทรคมนาคมตลอดจนการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ  
เช่น  ด้านการแพทย์  การศึกษา  การค้า  และอุตสาหกรรม สารสนเทศ  คือ  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศจึงหมายถึงเคร่ืองหมายหรือ
วิธีการที่เก่ียวข้องกับการรวบรวม  ประมวลผลเก็บรักษา  และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ  
 
ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                1. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  สามารถทําให้มนุษย์ทํางานได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  และ
แม่นยํามากย่ิงขึ้น  
                2. ช่วยด้านการบริการ  มีการใช้ระบบฐานข้อมูลในเครือข่าย  ผู้ที่ต้องการใช้บริการก็จะ
สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลจากสถานที่หรืเวลาใดก็ได้  
               3. ช่วยดําเนินการในหน่วยงาน  เป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดระบบการทํางาน  
                4 .  ช่ วย อํานวยความสะดวกในชี วิตประจํ า วัน   เ ช่น   การรับข้อความผ่ านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการบันทึกข้อมูลรูปภาพด้วยกล้องดิจิทัล 
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                1. บันทึกและจัดเก็บข้อมูล  เป็นการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้ในการประมวลผล  การ
รวบรวมข้อมูล  
จะใช้อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่รับข้อมูล  เช่น  แป้นพิมพ์  เคร่ืองอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านบาร์โค้ด 
                2. การประมวลผล  ข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์รับข้อมูลและจากสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  
แผ่นดิสเกตต์  แผ่นซีดี  และแผ่นดีวีดี  จะถูกนํามาประมวลผลตามดปรแกรมหรือคําสั่งที่กําหนด 
                3. การแสดงผล  เป็นการนําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปแสดงยังอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่
แสดงผลการแสดงผลลัพธ์อาจอยู่ในรูปของตัวอักษร  ภาพ  เสียง  และสื่อประสมต่าง ๆ 
               4. การสื่อสารและเครือข่าย  เป็นการส่งข้อมูลและสารสนเทศที่หน่ึงไปยังอีก ที่หน่ึงเพ่ือให้  
คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์สื่อสารสามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้น  โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์และ 
สารสนเทศร่วมกัน  การเช่ือมต่ออาจผ่านทางสายโทรศัพท์  ทางอากาศ  และสายเคเบิล 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ถามตอบปัญหา 
2.3  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 



   

3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 
- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   

3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 2   วันที่.............15 ...พ.ย 2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้ระบบปฏิบัติการ 
 

ระบบปฏิบัติการคือ ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมควบคุมการทํางาน (ควบคุมการRun) ของ
โปรแกรมประยุกต์  ทําหน้าที่โต้ตอบและเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System :OS) เป็นซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ที่ทําหน้าที่ควบคุม
การทํางานของเคร่ืองและอุปกรณ์  ควบคุมและสั่งการให้ Hardware สามารถทํางานได้   เช่น ทําหน้าที่ใน
การตรวจเช็คอุปกรณ์  Keyboard ขณะเปิดเครื่อง  ถ้าผู้ใช้ลืมเสียบสาย Keyboard ที่ port ด้านหลังของ
เครื่อง ขณะที่ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบแล้วไม่พบอุปกรณ์เช่ือมต่อดังกล่าว จะมีข้อความแจ้งเตือนความ
ผิดพลาด  “Keyboard Error”  นอกจากน้ียังทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเช่ือมการทํางานระหว่าง User ใน
การใช้โปรแกรมประยุกต์ ( Application Software) ของ user กับระบบเคร่ืองฯ  อํานวยความสะดวกในการ
ใช้งาน  และเพ่ิมประสิทธ์ิภาพของระบบ 

                 
บทบาทและเป้าหมายของระบบปฏิบัติการ (Goals & Roles of an OS) 

- อํานวยความสะดวก ทําให้ผู้ใช้ (user) ใช้เครื่องฯ ได้ง่าย (Operating System Objectives  
Convenience) 

ทําให้คอมฯ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 
- ใช้งานเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  จัดการการใช้ทรัพยากรของระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมความสามารถเพ่ือพัฒนาโปรแกรม  (Ability to evolve) เพ่ือรองรับให้ผู้ใช้เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ

พัฒนาโปรแกรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ, สามารถทดสอบโปรแกรม, และสามารถใช้ฟังก์ช่ันใหม่ ๆ 
ของระบบ  โดยปราศจากการแทรกแซงของระบบปฏิบัติการในระหว่างการทํางาน 

 
สรุปเป้าหมายและบทบาทของระบบปฏิบัติการ (OS)  สามารถจําแนกได้ 2 เป้าหมายคือ 

1. เป้าหมายหลัก ( Primary goal) คือ  การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้ระบบคอมฯ ได้
ง่าย และสะดวกที่สุด (convenience for the user) 
2. เป้าหมายหมายรอง (Secondary goal)  คือ เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ 

บางครั้ง 2 เป้าหมายน้ีอาจขัดแย้งกัน เช่น  ระบบ OS ที่ชาญฉลาดนั้นระหว่างทํางานระบบจะตรวจจับ
ข้อผิดพลาด (Error) อยู่ตลอดเวลา หากพบข้อผิดพลาดระหว่างการทํางานก็จะมีข้อความแจ้ง (Message) แก่
ผู้ใช้  และหากมีข้อความแจ้งบ่อยคร้ัง ก็จะกลายเป็นการขัดจังหวะการทํางานทําให้ผู้ใช้ ทํางานได้ไม่สะดวก   
ดังน้ันการออกแบบระบบปฏิบัติการ (OS) และการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านตัวเครื่องควรมีความสอดคล้อง 
และหาจุดกลางระหว่างกันโครงสร้างระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM STRUCTURES)
ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของฮาร์ดแวร์  ซึ่ง  OS จะเป็นซอฟต์แวร์ที่
ทํางานในระดับ Low level ควบคุมและสั่งการเครื่องและอุปกรณ์ได้โดยตรง  สามารถแสดงโครงการการ
เข้าถึงฮาร์ดแวดร์  

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2  ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 



   

2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 3   วันที่.............22 ...พ.ย 2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
 
ปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) 

 
โปรแกรมประมวลผลคํา หรือที่นิยมเรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor 

Program)เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อาทิเช่น จดหมาย 
บันทึกข้อความ ใบปะหน้า โทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้
สามารถเพ่ิมเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด  

 
ในปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมประมวลผลคํา ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถใช้

งานได้ง่ายกว่าเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา คุณสมบัติพ้ืนฐานต่างๆ ของโปรแกรมประมวลผลคํารุ่นใหม่ จะ
ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เคร่ืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการ แสดงตัวอักษรและ
การจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การทําจดหมายเวียนและจ่าหน้าซองจดหมาย 

เครื่องมือช่วยในการพิมพ์ของโปรแกรมประมวลผลคําน้ัน ช่วยให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความได้อย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า การม้วนคํา (Word Wrap) ที่ช่วยแยกข้อความข้ึนบรรทัดใหม่ เมื่อจบคําใน
แต่ละบรรทัดพอดี ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความ โดยไม่ต้องกังวลว่า ข้อความจะยาวกว่าเส้นขอบขวาของบรรทัด
ที่กําหนดไว้ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถบันทึกเก็บไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีช่ือ
แฟ้มข้อมูลกํากับ โดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์ซ้ําใหม่ทั้งหมด  

เครืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลคํา เช่น การพิมพ์เพ่ิมเติมที่เรียกว่า การ
แทรก (Insert) โดยโปรแกรมจะทําการร่นคําที่มีอยู่เดิมน้ัน ให้เลื่อนไปทางขวามือ เพ่ือให้มีช่องว่าสําหรับคํา
ใหม่ หรือ การเขียนทับ (Overwrite) ด้วยการพิมพ์ข้อความใหม่ที่ถูกลงไป ทับแทนคํา หรือข้อความเดิมที่ผิด 
โดยไม่จําเป็นต้องลบคําเดิมออกก่อน และยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา และแทนท่ีคํา เพ่ือช่วยให้สามารถ
แก้ไขคําต่างๆ ได้เร็วขึ้น ด้วยการไม่ต้องพิมพ์คําที่ผิดเหมือนกันใหม่ทุกคร้ัง โปรแกรมก็จะทําการค้นหา และ
แทนที่ให้อย่างอัตโนมัติ และครบทุกคํา 

การควบคุมการแสดงตัวอักษร และการจัดรูปแบบหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําส่วนใหญ่ 
จะมีความสามารถในการจัดตัวอักษร และย่อหน้าได้อย่างสวยงาม อีกทั้งกําหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษรได้
หลายรูปแบบ และยังมีชุดตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจ และ
ตามความเหมาะสมของเอกสาร ส่วนการจัดหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําสามารถควบคุมการจัด
วางหน้าใหม่ โดยอัติโนมัติทุกคร้ัง ที่มีการแก้ไขเอกสาร เช่น การกําหนดให้ข้อความในบรรทัด เริ่มที่เส้นขอบ
ซ้ายตรงกัน หรือกําหนดให้ข้อความอยู่ตรงกลางของบรรทัด เป็นต้น 

 
เครื่องมือช่วยในการทําจดหมายเวียน และจ่าหน้าซองจดหมาย เครื่องมือน้ีจะช่วยสร้างจดหมายหลัก

ไว้ ๑ ฉบับ พร้อมทั้งกําหนดตําแหน่ง ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล และสร้างแฟ้มข้อมูล สําหรับบันทึกช่ือและที่
อยู่ของผู้รับไว้ เมื่อสั่งพิมพ์จดหมายเวียนน้ัน หรือจ่าหน้าซองจดหมาย โปรแกรมจะนําข้อมูลมาใส่ในตําแหน่งที่
กําหนด ไว้ให้อย่างอัตโนมัติจนครบทุกคน  

ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคํามีการพัฒนาไปอย่างมาก คือ มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการพิมพ์ 
หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษ เช่น งานสร้างตาราง การจัดแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ การตรวจสอบตัวสะกด การ
ตรวจสอบไวยากรณ์ การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ และความสามารถใน



   

การสร้างเว็บเพจ ดังน้ัน โปรแกรมประมวลผลคํา จึงถูกนํามาใช้แทนการใช้เครื่องพิมพ์ดีด และสามารถใช้งาน
เสมือนโรงพิมพ์ต้ังโต๊ะ 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปแกรมประมวลผลคํา 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 4   วันที่.............29 ...พ.ย 2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา 
 
ปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) 

 
โปรแกรมประมวลผลคํา หรือที่นิยมเรียกกันว่า โปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ (Word Processor 

Program)เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อาทิเช่น จดหมาย 
บันทึกข้อความ ใบปะหน้า โทรสาร แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ผู้ใช้
สามารถเพ่ิมเติม หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ใหม่ทั้งหมด  

 
ในปัจจุบัน คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมประมวลผลคํา ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถใช้

งานได้ง่ายกว่าเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา คุณสมบัติพ้ืนฐานต่างๆ ของโปรแกรมประมวลผลคํารุ่นใหม่ จะ
ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ เคร่ืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูล การควบคุมการ แสดงตัวอักษรและ
การจัดรูปแบบหน้าเอกสาร การทําจดหมายเวียนและจ่าหน้าซองจดหมาย 

เครื่องมือช่วยในการพิมพ์ของโปรแกรมประมวลผลคําน้ัน ช่วยให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความได้อย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า การม้วนคํา (Word Wrap) ที่ช่วยแยกข้อความข้ึนบรรทัดใหม่ เมื่อจบคําใน
แต่ละบรรทัดพอดี ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความ โดยไม่ต้องกังวลว่า ข้อความจะยาวกว่าเส้นขอบขวาของบรรทัด
ที่กําหนดไว้ เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถบันทึกเก็บไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่มีช่ือ
แฟ้มข้อมูลกํากับ โดยไม่จําเป็นต้องพิมพ์ซ้ําใหม่ทั้งหมด  

เครืองมือช่วยในการแก้ไขข้อมูลของโปรแกรมประมวลผลคํา เช่น การพิมพ์เพ่ิมเติมที่เรียกว่า การ
แทรก (Insert) โดยโปรแกรมจะทําการร่นคําที่มีอยู่เดิมน้ัน ให้เลื่อนไปทางขวามือ เพ่ือให้มีช่องว่าสําหรับคํา
ใหม่ หรือ การเขียนทับ (Overwrite) ด้วยการพิมพ์ข้อความใหม่ที่ถูกลงไป ทับแทนคํา หรือข้อความเดิมที่ผิด 
โดยไม่จําเป็นต้องลบคําเดิมออกก่อน และยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา และแทนท่ีคํา เพ่ือช่วยให้สามารถ
แก้ไขคําต่างๆ ได้เร็วขึ้น ด้วยการไม่ต้องพิมพ์คําที่ผิดเหมือนกันใหม่ทุกคร้ัง โปรแกรมก็จะทําการค้นหา และ
แทนที่ให้อย่างอัตโนมัติ และครบทุกคํา 

การควบคุมการแสดงตัวอักษร และการจัดรูปแบบหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําส่วนใหญ่ 
จะมีความสามารถในการจัดตัวอักษร และย่อหน้าได้อย่างสวยงาม อีกทั้งกําหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษรได้
หลายรูปแบบ และยังมีชุดตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจ และ
ตามความเหมาะสมของเอกสาร ส่วนการจัดหน้าเอกสารน้ัน โปรแกรมประมวลผลคําสามารถควบคุมการจัด
วางหน้าใหม่ โดยอัติโนมัติทุกคร้ัง ที่มีการแก้ไขเอกสาร เช่น การกําหนดให้ข้อความในบรรทัด เริ่มที่เส้นขอบ
ซ้ายตรงกัน หรือกําหนดให้ข้อความอยู่ตรงกลางของบรรทัด เป็นต้น 

 
เครื่องมือช่วยในการทําจดหมายเวียน และจ่าหน้าซองจดหมาย เครื่องมือน้ีจะช่วยสร้างจดหมายหลัก

ไว้ ๑ ฉบับ พร้อมทั้งกําหนดตําแหน่ง ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูล และสร้างแฟ้มข้อมูล สําหรับบันทึกช่ือและที่
อยู่ของผู้รับไว้ เมื่อสั่งพิมพ์จดหมายเวียนน้ัน หรือจ่าหน้าซองจดหมาย โปรแกรมจะนําข้อมูลมาใส่ในตําแหน่งที่
กําหนด ไว้ให้อย่างอัตโนมัติจนครบทุกคน  

ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคํามีการพัฒนาไปอย่างมาก คือ มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการพิมพ์ 
หรือสร้างเอกสารเป็นพิเศษ เช่น งานสร้างตาราง การจัดแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ การตรวจสอบตัวสะกด การ
ตรวจสอบไวยากรณ์ การแทรกรูปภาพลงในเอกสาร การใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ และความสามารถใน



   

การสร้างเว็บเพจ ดังน้ัน โปรแกรมประมวลผลคํา จึงถูกนํามาใช้แทนการใช้เครื่องพิมพ์ดีด และสามารถใช้งาน
เสมือนโรงพิมพ์ต้ังโต๊ะ 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปแกรมประมวลผลคํา 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 5   วันที่.............6 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมตารางทําการ 
 

โปรแกรมแผ่นตารางทําการ (spread sheet) 
แผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) หมายถึง แผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวต้ัง และแนวนอน ตัดกัน

เป็นช่องสี่เหลี่ยม แนวต้ังเรียกว่า "สดมภ์" (Column) แนวนอนเรียกว่า "แถว" (Row) ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจาก
การตัดกันของสดมภ์และแถวเรียกว่า "เซลล์" (Cell) ใช้สําหรับบรรจุตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือสูตรคํานวณ
ต่าง ๆ  

สดมภ์แต่ละสดมภ์จะมีช่ือที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A,B,C,.... กํากับไปตลอด ส่วนแถวแต่ละแถวจะ
มีช่ือโดยใช้ตัวเลขอารบิก 1,2,3,... กํากับไปตลอด ดังน้ัน การเรียกช่ือเซลล์จึงใช้ช่ือของสดมภ์และแถวที่ตัดกัน
มาอ้างอิง เช่น สดมภ์ A ตัดกับแถว 1 จะเกิดเซลล์ที่มีช่ือว่า เซลล์ A1 เป็นต้น  

การอ้างอิงช่ือเซลล์ในรูปแบบน้ีทําให้แผ่นตารางทําการมีคุณสมบัติเด่นในการอ้างอิงค่าในเซลล์ หาก
เราเปล่ียนค่าในเซลล์หน่ึง ๆ ซึ่งถูกอ้างอิงอยู่ที่เซลล์อ่ืน ก็จะทําให้ค่าที่อยู่ในเซลล์ที่อ้างอิงเปลี่ยนแปลงตามได้
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น กําหนดให้เซลล์ A1 มีค่า 10 กําหนดให้เซลล์ A2 มีค่า 5 ส่วนเซลล์ A3 มีสูตรที่
อ้างอิงถึงเซลล์ A1 และเซลล์ A2 คือ +A1+A2 ดังน้ันค่าในเซลล์ A3 มีค่า 15 หากค่าในเซลล์ A1 
เปลี่ยนเป็น 15 จะทําให้ค่าในเซลล์ A3 เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้คือ 20 เป็นต้น  

แผ่นตารางทําการจึงเหมาะสําหรับงานคํานวณขนาดใหญ่ โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องบันทึกข้อมูล หรือ
บันทึกสูตรใหม่หลายๆ ครั้ง  

คุณสมบัติของโปรแกรมแผ่นตารางทําการคือ การคํานวณ การจัดทําแผนภูมิ และการจัดการข้อมูล  
 
การคํานวณ หมายถึง คุณสมบัติในการสร้างสูตรคํานวณ หรือรูปแบบการคํานวณที่กําหนดไว้ หรือ

เรียกว่า "ฟังก์ชัน" เพ่ือคํานวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถสร้างกลุ่มคําสั่ง ที่เรียกว่า "มาโคร" เพ่ือให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามลําดับในกลุ่มคําสั่งน้ันได้ คุณสมบัติด้านการคํานวณน้ี จะให้ผลลัพธ์ที่
เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล ที่นําไปใช้ในสูตร หรือฟังก์ชันที่กําหนด  

การจัดทําแผนภูมิ หมายถึง คุณสมบัติในการนําข้อมูลในเซลล์มาจัดทําแผนภูมิรูปแบบต่างๆ เช่น 
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิพ้ืนที่สองมิติ แผนภูมิสามมิติ เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลภายในเซลล์ที่นําไปทําแผนภูมิ ก็จะส่งผลให้แผนภูมิที่สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลงตามด้วยทันที  

การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทําเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การ
จัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแทนที่ข้อมูล เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานการใช้โปรแกรมตารางทําการ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 6   วันที่.............13 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมตารางทําการ 
 

โปรแกรมแผ่นตารางทําการ (spread sheet) 
แผ่นตารางทําการ (Spreadsheet) หมายถึง แผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวต้ัง และแนวนอน ตัดกัน

เป็นช่องสี่เหลี่ยม แนวต้ังเรียกว่า "สดมภ์" (Column) แนวนอนเรียกว่า "แถว" (Row) ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจาก
การตัดกันของสดมภ์และแถวเรียกว่า "เซลล์" (Cell) ใช้สําหรับบรรจุตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือสูตรคํานวณ
ต่าง ๆ  

สดมภ์แต่ละสดมภ์จะมีช่ือที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A,B,C,.... กํากับไปตลอด ส่วนแถวแต่ละแถวจะ
มีช่ือโดยใช้ตัวเลขอารบิก 1,2,3,... กํากับไปตลอด ดังน้ัน การเรียกช่ือเซลล์จึงใช้ช่ือของสดมภ์และแถวที่ตัดกัน
มาอ้างอิง เช่น สดมภ์ A ตัดกับแถว 1 จะเกิดเซลล์ที่มีช่ือว่า เซลล์ A1 เป็นต้น  

การอ้างอิงช่ือเซลล์ในรูปแบบน้ีทําให้แผ่นตารางทําการมีคุณสมบัติเด่นในการอ้างอิงค่าในเซลล์ หาก
เราเปล่ียนค่าในเซลล์หน่ึง ๆ ซึ่งถูกอ้างอิงอยู่ที่เซลล์อ่ืน ก็จะทําให้ค่าที่อยู่ในเซลล์ที่อ้างอิงเปลี่ยนแปลงตามได้
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น กําหนดให้เซลล์ A1 มีค่า 10 กําหนดให้เซลล์ A2 มีค่า 5 ส่วนเซลล์ A3 มีสูตรที่
อ้างอิงถึงเซลล์ A1 และเซลล์ A2 คือ +A1+A2 ดังน้ันค่าในเซลล์ A3 มีค่า 15 หากค่าในเซลล์ A1 
เปลี่ยนเป็น 15 จะทําให้ค่าในเซลล์ A3 เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้คือ 20 เป็นต้น  

แผ่นตารางทําการจึงเหมาะสําหรับงานคํานวณขนาดใหญ่ โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องบันทึกข้อมูล หรือ
บันทึกสูตรใหม่หลายๆ ครั้ง  

คุณสมบัติของโปรแกรมแผ่นตารางทําการคือ การคํานวณ การจัดทําแผนภูมิ และการจัดการข้อมูล  
 
การคํานวณ หมายถึง คุณสมบัติในการสร้างสูตรคํานวณ หรือรูปแบบการคํานวณที่กําหนดไว้ หรือ

เรียกว่า "ฟังก์ชัน" เพ่ือคํานวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถสร้างกลุ่มคําสั่ง ที่เรียกว่า "มาโคร" เพ่ือให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามลําดับในกลุ่มคําสั่งน้ันได้ คุณสมบัติด้านการคํานวณน้ี จะให้ผลลัพธ์ที่
เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล ที่นําไปใช้ในสูตร หรือฟังก์ชันที่กําหนด  

การจัดทําแผนภูมิ หมายถึง คุณสมบัติในการนําข้อมูลในเซลล์มาจัดทําแผนภูมิรูปแบบต่างๆ เช่น 
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิพ้ืนที่สองมิติ แผนภูมิสามมิติ เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลภายในเซลล์ที่นําไปทําแผนภูมิ ก็จะส่งผลให้แผนภูมิที่สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลงตามด้วยทันที  

การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทําเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การ
จัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแทนที่ข้อมูล เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานการใช้โปรแกรมตารางทําการ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 7   วันที่.............20 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล 
 

โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program) 
โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสําหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ

นําเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์ โปสเตอร์ เอกสารสําหรับผู้ฟัง หรือเอกสารสรุปสําหรับผู้พูด หากจะต้อง
เตรียมเอกสารเหล่าน้ีด้วยมือทั้งหมด ก็จะต้องเตรียมงานในปริมาณท่ีค่อนข้างมาก และต้องทํางานซ้ําแล้วซ้ํา
อีก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ดังน้ัน การนําเสนอข้อมูลในปัจจุบันจึงนิยมใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลแทน 
ซึ่งโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนมากนัก มีเพียงการเพ่ิมเติมส่วนการช่วยเหลือแนะนํา 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพ่ิมความสามารถในการนําเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม ที่มีทั้ง
ข้อความ (Text) กราฟิก (Graphic) เสียง (Sound) วีดิทัศน์ (Video) เพ่ิมความสามารถในการสร้างแฟ้มข้อมูล
ที่เป็นเอกสารเว็บ เพ่ือให้ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ตอีกด้วย นอกจากน้ี ยังสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม
ต่างๆ ได้ เช่น ความสามารถในการดึงข้อมูลจากโปรแกรมแผ่นตารางทําการ และโปรแกรมประมวลผลคํา เข้า
มาใช้งานร่วมกัน เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมนําเสนอข้อมลู 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 8   วันที่.............27 ...ธ.ค.   2559.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล 
 

โปรแกรมการนําเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program) 
โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลคือ โปรแกรมสําหรับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ

นําเสนอข้อมูล เช่น แผ่นใส สไลด์ โปสเตอร์ เอกสารสําหรับผู้ฟัง หรือเอกสารสรุปสําหรับผู้พูด หากจะต้อง
เตรียมเอกสารเหล่าน้ีด้วยมือทั้งหมด ก็จะต้องเตรียมงานในปริมาณท่ีค่อนข้างมาก และต้องทํางานซ้ําแล้วซ้ํา
อีก ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ดังน้ัน การนําเสนอข้อมูลในปัจจุบันจึงนิยมใช้โปรแกรมการนําเสนอข้อมูลแทน 
ซึ่งโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนมากนัก มีเพียงการเพ่ิมเติมส่วนการช่วยเหลือแนะนํา 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพ่ิมความสามารถในการนําเสนอข้อมูลแบบสื่อประสม ที่มีทั้ง
ข้อความ (Text) กราฟิก (Graphic) เสียง (Sound) วีดิทัศน์ (Video) เพ่ิมความสามารถในการสร้างแฟ้มข้อมูล
ที่เป็นเอกสารเว็บ เพ่ือให้ทันสมัยในยุคอินเทอร์เน็ตอีกด้วย นอกจากน้ี ยังสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรม
ต่างๆ ได้ เช่น ความสามารถในการดึงข้อมูลจากโปรแกรมแผ่นตารางทําการ และโปรแกรมประมวลผลคํา เข้า
มาใช้งานร่วมกัน เป็นต้น 

 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานการใช้โปรแกรมนําเสนอข้อมูล 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 9   วันที่.............10 ...ม.ค.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

- ศึกษาโปรแกรมตัดต่อภาพ 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมกราฟฟิค 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมสร้างเว็บเพจเบ้ืองต้น 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 10   วันที่.............17 ...ม.ค.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

- ศึกษาโปรแกรมตัดต่อภาพ 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมกราฟฟิค 
- ศึกษาปฏิบัติโปรแกรมสร้างเว็บเพจเบ้ืองต้น 
 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 11   วันที่.............24 ...ม.ค.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานอาชีพ 

 
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต         
       ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาล การท่ีจะค้นหาข้อมูลจํานวนมากมายอย่างน้ีเราไม่อาจจะ
คลิกเพ่ือค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆ  จําเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเคร่ืองมือค้นหาที่เรียกว่า Search 
Engine เข้ามาช่วยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคน
ไทยและ   ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ 
การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจึงต้องพ่ึงพา Search Engine Site ซึ่งจะทําหน้าที่รวบรวมรายช่ือ
เว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คําหรือ
ข้อความของหัวข้อน้ันๆ ลงไปในช่องที่กําหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่าน้ัน รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายช่ือ
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ทันที 
  
การค้นหาข้อมูลมีก่ีวิธี ?  
1. การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
2. การค้นหาในรูปแบบ Search Engine  
 
การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
     วิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Index น้ีข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วย วิธี
ของ Search Engine โดยมันจะถูกคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ และจัดแบ่งแยก Site ต่างๆออก เป็น
ประเภท สําหรับวิธีใช้งาน คุณสามารถที่จะ Click เลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูได้เลยใน Web Browser จากน้ัน
ที่หน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อปลีกย่อยลึกลงมาอีกระดับหน่ึง ปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกอีก ส่วนจะ
แสดงออกมาให้เลือกเยอะแค่ไหนอันน้ีก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลใน Index ว่าในแต่ละประเภท จัด
รวบรวมเก็บเอาไว้มากน้อยเพียงใด เมื่อคุณเข้าไปถึงประเภทย่อยที่คุณสนใจแล้ว ที่เว็บเพจจะแสดงรายช่ือของ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับ ประเภทของข้อมูลน้ันๆออกมา หากคุณคิดว่าเอกสารใดสนใจหรือต้องการอยากท่ีจะดู 
สามารถ Click ลงไปยัง Link เพ่ือขอเช่ือต่อทางไซต์ก็จะนําเอาผลของข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลทันที 
นอกเหนือไปจากน้ี ไซต์ที่แสดงออกมาน้ันทางผู้ให้บริการยังได้เรียบเรียงโดยนําเอา Site ที่มีความเก่ียว ข้อง
มากที่สุดเอามาไว้ตอนบนสุดของรายช่ือที่แสดง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 



   

- เง่ือนไขคุณธรรม 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 

- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ 

- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 
 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 12   วันที่.............31 ...ม.ค.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพ่ืองานอาชีพ 

 
การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต         
       ในโลกไซเบอร์สเปซมีข้อมูลมากมายมหาศาล การท่ีจะค้นหาข้อมูลจํานวนมากมายอย่างน้ีเราไม่อาจจะ
คลิกเพ่ือค้นหาข้อมูลพบได้ง่ายๆ  จําเป็นจะต้องอาศัยการค้นหาข้อมูลด้วยเคร่ืองมือค้นหาที่เรียกว่า Search 
Engine เข้ามาช่วยเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลมีมากมายหลายที่ทั้งของคน
ไทยและ   ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ 
การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจึงต้องพ่ึงพา Search Engine Site ซึ่งจะทําหน้าที่รวบรวมรายช่ือ
เว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คําหรือ
ข้อความของหัวข้อน้ันๆ ลงไปในช่องที่กําหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่าน้ัน รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายช่ือ
เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ทันที 
  
การค้นหาข้อมูลมีก่ีวิธี ?  
1. การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
2. การค้นหาในรูปแบบ Search Engine  
 
การค้นหาในรูปแบบ Index Directory  
     วิธีการค้นหาข้อมูลแบบ Index น้ีข้อมูลจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วย วิธี
ของ Search Engine โดยมันจะถูกคัดแยกข้อมูลออกมาเป็นหมวดหมู่ และจัดแบ่งแยก Site ต่างๆออก เป็น
ประเภท สําหรับวิธีใช้งาน คุณสามารถที่จะ Click เลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูได้เลยใน Web Browser จากน้ัน
ที่หน้าจอก็จะแสดงรายละเอียดของหัวข้อปลีกย่อยลึกลงมาอีกระดับหน่ึง ปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกอีก ส่วนจะ
แสดงออกมาให้เลือกเยอะแค่ไหนอันน้ีก็ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานข้อมูลใน Index ว่าในแต่ละประเภท จัด
รวบรวมเก็บเอาไว้มากน้อยเพียงใด เมื่อคุณเข้าไปถึงประเภทย่อยที่คุณสนใจแล้ว ที่เว็บเพจจะแสดงรายช่ือของ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับ ประเภทของข้อมูลน้ันๆออกมา หากคุณคิดว่าเอกสารใดสนใจหรือต้องการอยากท่ีจะดู 
สามารถ Click ลงไปยัง Link เพ่ือขอเช่ือต่อทางไซต์ก็จะนําเอาผลของข้อมูลดังกล่าวออกมาแสดงผลทันที 
นอกเหนือไปจากน้ี ไซต์ที่แสดงออกมาน้ันทางผู้ให้บริการยังได้เรียบเรียงโดยนําเอา Site ที่มีความเก่ียว ข้อง
มากที่สุดเอามาไว้ตอนบนสุดของรายช่ือที่แสดง 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 13   วันที่.............7 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การสื่อสารขอ้มูลสารสนเทศ 

ความหมายของการสื่อสาร "การสื่อสาร" ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า "Communication" ซึ่งได้มีมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังน้ี 

จอร์จ  เอ  มิลเลอร์  (George A. Miller)   กล่าวว่า  "การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจาก
ที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง" 

คาร์ลไอ  โฮฟแลนด์  ( Carl I. Hoveland)    และคณะให้ความเห็นว่า"การสื่อสาร คือกระบวนการที่
บุคคลหน่ึง (ผู้ส่งสาร) ส่งสิ่งเร้า  (โดยปกติจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล 
อ่ืน ๆ (ผู้รับสาร) 
           เจอร์เกน รอยซ์ และเกรกอรี เบทสัน  (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)  ให้ความเห็นว่า  
"การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชัดแจ้งและแสดงเจตนารมณ์เท่าน้ัน    
แต่การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย ซึ่งคํานิยามน้ียึดหลักที่ว่าการกระทํา
และเหตุการณ์ทั้งหลาย มีลักษณะเป็นการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการกระทําและเหตุการณ์เหล่าน้ัน  น่ันก็
หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คน ๆ หน่ึงน้ันได้เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คน ๆ น้ันมีอยู่และมีอิทธิพลต่อ
บุคคลผู้อ่ืนๆ 

Dennis S. Gouran, William E. Wethoff, Joei A. doelger (อ้างถึงในนงนุช ศิริโรจน์ , 2543) 
การส่ือสาร หมายถึง การผลิตสารอย่างต้ังใจ และได้ถ่ายทอดสารน้ันโดยบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลอ่ืน หรือ
หลายๆคนเมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้ว จะทําการแปลสารให้ เข้าใจตรงตามู้ส่งสารให้ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าผู้รับสารแปลสารไม่ตรงตามความต้องการของผู้ส่งสารต้องการ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าเรารู้จักวิธีที่จําทําการสื่อสาร จะทําให้เราประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารได้ 

โดยสรุป "การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสารหรือข้อมูล (message)   จาก ผู้ส่งสาร
(source)  ไปยัง ผู้รับสาร(receiver)  โดยการผ่านช่องทางการสื่อสาร(Channel)  และสามารถตรวจสอบโดย
ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) ถ้าผู้รับสารแปลความหมายตรงกับผู้ส่งสารต้องการก็ถือว่าผู้สื่อสารประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสาร แต่ถ้าผู้รับสารแปลความหมายไม่ตรงกับความต้องการผู้รับสาร ก็ประสบความ
ล้มเหลวในการสื่อสาร 
                
รูปแบบของการส่ือสาร  
                การสื่อสาร มี 2 รูปแบบดังน้ี 
           1. การส่ือสารแบบทางเดียว ( One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อ
ความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate 
response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสารใน
รูปแบบน้ีจึงเป็นการที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชน เช่น 
การฟังวิทยุ หรือการชมโทรทัศน์ เหล่าน้ีเป็นต้น 

2. การสื่อสารแบบสองทาง ( Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย
ที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่
ก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้
ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม 
  



   

ประเภทของการสื่อสาร  
          ประเภทของการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
           1 การสื่อสารในตนเอง (Intapersonal or Self-Communication) เป็นการสื่อสารภายในตัวเอง 
หมายถึง บุคคลผู้น้ันเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน เช่น การเขียนและอ่านหนังสือ เป็นต้น 
           2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน 2 คน 
เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน เป็นต้น 
           3 การสื่อสารแบบกลุ่มชน (Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนซึ่ง
ประกอบด้วยคนจํานวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียนระหว่างครูเพียงคนเดียวกับนักเรียนทั้งห้อง หรือ
ระหว่างกลุ่มชนกับบุคคล เช่น กลุ่มชนมาร่วมกันฟังคําปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง เป็นต้น 
           4 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภท
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือ
การติดต่อไปยังผู้รับสารจํานวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ย
กัน 
ความสําคัญของการสื่อสาร  

1. ด้านสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมให้สงบสุข  
2. ความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจเป็นเตรื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าชักจูงใจ

ผู้บริโภคโดยการโฆษณา  
3.ด้านการปกครองเป็นกลไลการกระจายข่าวสารต่างๆ สู่ผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันและรับทัศนคติ

ของผุ้ใต้ปกครอง               
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 14   วันที่.............14 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- การสื่อสารขอ้มูลสารสนเทศ 

ความหมายของการสื่อสาร "การสื่อสาร" ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า "Communication" ซึ่งได้มีมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังน้ี 

จอร์จ  เอ  มิลเลอร์  (George A. Miller)   กล่าวว่า  "การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจาก
ที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง" 

คาร์ลไอ  โฮฟแลนด์  ( Carl I. Hoveland)    และคณะให้ความเห็นว่า"การสื่อสาร คือกระบวนการที่
บุคคลหน่ึง (ผู้ส่งสาร) ส่งสิ่งเร้า  (โดยปกติจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล 
อ่ืน ๆ (ผู้รับสาร) 
           เจอร์เกน รอยซ์ และเกรกอรี เบทสัน  (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson)  ให้ความเห็นว่า  
"การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ชัดแจ้งและแสดงเจตนารมณ์เท่าน้ัน    
แต่การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย ซึ่งคํานิยามน้ียึดหลักที่ว่าการกระทํา
และเหตุการณ์ทั้งหลาย มีลักษณะเป็นการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการกระทําและเหตุการณ์เหล่าน้ัน  น่ันก็
หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คน ๆ หน่ึงน้ันได้เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คน ๆ น้ันมีอยู่และมีอิทธิพลต่อ
บุคคลผู้อ่ืนๆ 

Dennis S. Gouran, William E. Wethoff, Joei A. doelger (อ้างถึงในนงนุช ศิริโรจน์ , 2543) 
การส่ือสาร หมายถึง การผลิตสารอย่างต้ังใจ และได้ถ่ายทอดสารน้ันโดยบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลอ่ืน หรือ
หลายๆคนเมื่อผู้รับสารได้รับสารแล้ว จะทําการแปลสารให้ เข้าใจตรงตามู้ส่งสารให้ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าผู้รับสารแปลสารไม่ตรงตามความต้องการของผู้ส่งสารต้องการ ถือว่าการสื่อสารน้ัน
ประสบความล้มเหลวหรือเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าเรารู้จักวิธีที่จําทําการสื่อสาร จะทําให้เราประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารได้ 

โดยสรุป "การสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสารหรือข้อมูล (message)   จาก ผู้ส่งสาร
(source)  ไปยัง ผู้รับสาร(receiver)  โดยการผ่านช่องทางการสื่อสาร(Channel)  และสามารถตรวจสอบโดย
ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) ถ้าผู้รับสารแปลความหมายตรงกับผู้ส่งสารต้องการก็ถือว่าผู้สื่อสารประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสาร แต่ถ้าผู้รับสารแปลความหมายไม่ตรงกับความต้องการผู้รับสาร ก็ประสบความ
ล้มเหลวในการสื่อสาร 
                
รูปแบบของการส่ือสาร  
                การสื่อสาร มี 2 รูปแบบดังน้ี 
           1. การส่ือสารแบบทางเดียว ( One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อ
ความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (immediate 
response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสารใน
รูปแบบน้ีจึงเป็นการที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที จึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัยสื่อมวลชน เช่น 
การฟังวิทยุ หรือการชมโทรทัศน์ เหล่าน้ีเป็นต้น 

2. การสื่อสารแบบสองทาง ( Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย
ที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละสถานที่
ก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้
ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม 
  



   

ประเภทของการสื่อสาร  
          ประเภทของการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
           1 การสื่อสารในตนเอง (Intapersonal or Self-Communication) เป็นการสื่อสารภายในตัวเอง 
หมายถึง บุคคลผู้น้ันเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน เช่น การเขียนและอ่านหนังสือ เป็นต้น 
           2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน 2 คน 
เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน เป็นต้น 
           3 การสื่อสารแบบกลุ่มชน (Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มชนซึ่ง
ประกอบด้วยคนจํานวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียนระหว่างครูเพียงคนเดียวกับนักเรียนทั้งห้อง หรือ
ระหว่างกลุ่มชนกับบุคคล เช่น กลุ่มชนมาร่วมกันฟังคําปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ัง เป็นต้น 
           4 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภท
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพ่ือ
การติดต่อไปยังผู้รับสารจํานวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกันในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ย
กัน 
ความสําคัญของการสื่อสาร  

1. ด้านสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมให้สงบสุข  
2. ความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจเป็นเตรื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าชักจูงใจ

ผู้บริโภคโดยการโฆษณา  
3.ด้านการปกครองเป็นกลไลการกระจายข่าวสารต่างๆ สู่ผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันและรับทัศนคติ

ของผุ้ใต้ปกครอง               
 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
 
 
 
 
 



   

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 15   วันที่.............21 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย นับได้ว่าเป็นยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาล ยังผลทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปล่ียนแปลงอะไรก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม เราสามารถ
จําแนกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นสองด้าน คือ ผลกระทบด้านบวก และผลกระทบด้านลบ 

การกําเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสําคัญที่นําไปสู่ยุคสารสนเทศ 
ในช่วงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองคํานวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้สามารถ
สร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่าง
กว้างขวาง  
 
ผลกระทบด้านบวก 
               1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 
               2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส   เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิด
การกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทําให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการ
เรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากน้ีในปัจจุบันมีความพยายามที่จะใช้
ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร  
               3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน   การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดช้ันเรียน ทํารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้
ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
โรงเรียนมากขึ้น 
               4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจําเป็นต้อง
ใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จําเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ การพยากรณ์อากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูล
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า 
โทรมาตร เป็นต้น 
               5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ   กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี 
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบ
เฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทํางาน 
               6.การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม   การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจําเป็น ต้องหาวิธีการ ในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
มาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับ
ลูกค้า เพ่ือให้ซื้อสินค้าได้สะดวกข้ึน  



   

               7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวข้องกับทุกเร่ืองในชีวิตประจําวัน   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่
สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
 
ผลกระทบด้านลบ 
               1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น  เน่ืองจากมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทําอะไร
แบบใด มักจะชอบทําแบบน้ัน ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเปลี่ยนแปลง บุคคลที่
รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเกิดความวิตกกังวล จนกลาย เป็นความเครียด กลัวว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศจะทําให้คนตกงาน เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะเข้ามาทดแทนมนุษย์  
               2. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม  หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนรรมของคนในสังคมโลก ทําให้พฤติกรรม
ที่แสดงออกด้านการแต่งกาย และการบริโภคเปล่ียนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมส์
อิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมด้ังเดิมซึ่ง
แสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมน้ัน  
               3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคน
รุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
               4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในการสื่อสารและการทํางาน แต่ในอีกด้านหน่ึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการพบปะ
สังสรรค์กันจะน้อยลง ผู้คนมักอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ทํางานของตนเองมากข้ึน 
               5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเพยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน 
ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิดความ
เสียหาย ต่อบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นน้ี ต้องมีกฎหมายออกมา
คุ้มครองเพ่ือให้นําข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในทางที่ถูกต้อง 
               6. เกิดช่องว่างทางสังคม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชน
ช้ันในอีกระดับหน่ึงของสังคม ในขณะที่ชนช้ันระดับรองลงมามีจํานวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้และผู้ยากจนก็ไม่
มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               7. อาชญากรรมบนเครือข่าย   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ 
การให้บริการสารสนเทศที่มีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนทําลายข้อมูลและไวรัส 
               8. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ   นับต้ังแต่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทํางาน การศึกษา 
บันเทิง ฯลฯ การจ้องมอง คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มีผลเสียต่อสายตา ซึ่งทําให้สายตาผิดปกติ มีอาการแสบ
ตา เวียนศรีษะ นอกจากน้ันยังมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท   

  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 



   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 16   วันที่.............28 ...ก.พ.   2560.....................  เวลา.......8.00-11.00..น........... 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).........13...... คน   เข้าเรียน...........10......... คน   ขาดเรียน...........3......... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหา 
- ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย นับได้ว่าเป็นยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาล ยังผลทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปล่ียนแปลงอะไรก็ตาม ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล องค์กร หรือสังคม เราสามารถ
จําแนกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นสองด้าน คือ ผลกระทบด้านบวก และผลกระทบด้านลบ 

การกําเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสําคัญที่นําไปสู่ยุคสารสนเทศ 
ในช่วงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเคร่ืองคํานวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้สามารถ
สร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่าง
กว้างขวาง  
 
ผลกระทบด้านบวก 
               1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น 
               2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส   เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิด
การกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทําให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการ
เรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากน้ีในปัจจุบันมีความพยายามที่จะใช้
ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร  
               3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน   การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดช้ันเรียน ทํารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้
ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
โรงเรียนมากขึ้น 
               4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจําเป็นต้อง
ใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จําเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ การพยากรณ์อากาศ การจําลองรูปแบบสภาวะส่ิงแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูล
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า 
โทรมาตร เป็นต้น 
               5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ   กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี 
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบ
เฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทํางาน 
               6.การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม   การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจําเป็น ต้องหาวิธีการ ในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท
มาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การดําเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับ
ลูกค้า เพ่ือให้ซื้อสินค้าได้สะดวกข้ึน  



   

               7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเก่ียวข้องกับทุกเร่ืองในชีวิตประจําวัน   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่
สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
 
ผลกระทบด้านลบ 
               1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น  เน่ืองจากมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทําอะไร
แบบใด มักจะชอบทําแบบน้ัน ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเปลี่ยนแปลง บุคคลที่
รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเกิดความวิตกกังวล จนกลาย เป็นความเครียด กลัวว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศจะทําให้คนตกงาน เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะเข้ามาทดแทนมนุษย์  
               2. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม  หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนรรมของคนในสังคมโลก ทําให้พฤติกรรม
ที่แสดงออกด้านการแต่งกาย และการบริโภคเปล่ียนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมส์
อิเล็คทรอนิคส์ ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมด้ังเดิมซึ่ง
แสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมน้ัน  
               3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม   บทบาทเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่สําคัญมากย่ิงขึ้น ด้วยเหตุน้ีเยาวชนคน
รุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป 
               4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในการสื่อสารและการทํางาน แต่ในอีกด้านหน่ึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการพบปะ
สังสรรค์กันจะน้อยลง ผู้คนมักอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ทํางานของตนเองมากข้ึน 
               5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเพยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน 
ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิดความ
เสียหาย ต่อบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นน้ี ต้องมีกฎหมายออกมา
คุ้มครองเพ่ือให้นําข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในทางที่ถูกต้อง 
               6. เกิดช่องว่างทางสังคม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชน
ช้ันในอีกระดับหน่ึงของสังคม ในขณะที่ชนช้ันระดับรองลงมามีจํานวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้และผู้ยากจนก็ไม่
มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               7. อาชญากรรมบนเครือข่าย   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้น 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ 
การให้บริการสารสนเทศที่มีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนทําลายข้อมูลและไวรัส 
               8. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ   นับต้ังแต่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทํางาน การศึกษา 
บันเทิง ฯลฯ การจ้องมอง คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน มีผลเสียต่อสายตา ซึ่งทําให้สายตาผิดปกติ มีอาการแสบ
ตา เวียนศรีษะ นอกจากน้ันยังมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท   

  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1  สอนบรรยาย ตามหัวข้อเรื่องและเน้ือหาสาระโดยใช้หนังสือเรียน และ Power Point  
2.2 ปฏิบัติการ ทดลองตามใบงาน 
2.3  ถามตอบปัญหา 
2.4  แบบทดสอบท้ายบท  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคลอ้งกับหลักการทรงงานเรื่อง 

- ศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ   
3.2)  สอดคลอ้งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เง่ือนไขความรู้ 
- เง่ือนไขคุณธรรม 



   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม 
- การตรงเวลา การรักษาระเบียบวินัย 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ 
- มีความรู้การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนมีความเข้าใจตามเนื้อหาที่สอน 

 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

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

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์)    
                                            อาจารย์ผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําชี้แจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

  5  =  มากทีสุ่ด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่
เลย 
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้ /     
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ /     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้าสอนสมํ่าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  /    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน /     
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน /     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม /     
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง  /    
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนําไปใช้  /    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม /     
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทํางาน  /    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน  /    
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน  /    
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน  /    
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     



   

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 

4 
 ม

าก
 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยที่
สุด

หร
ือไ

ม่

30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้  /    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

/     

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

รวมคะแนน 162 
ค่าเฉล่ียท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.62 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

 
  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) 


