
บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  1  วันพุธที่ 6 มถิุนายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้       
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ       
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ       
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน       
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน       
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน       
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน       
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       

     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       

     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       

     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       

     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
    

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ปัญหาและอุปสรรคคือผู้เรยีนขาดความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่มไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็น  เนื่องจากอาจจะเป็นการเจอกันเป็นคาบแรกเลยท าให้ยังไม่เกิดความคุ้นเคยกัน  แนวทางแก้ไขคือจัด

ให้มกีารท างานเป็นกลุ่มเสมอและติดตามสอบถามผู้เรยีนอยู่เสมอเพื่อสรา้งความคุ้นเคยกัน 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  2  วันพุธที่ 13 มถิุนายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 

 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้       
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ       
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน       
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 บอกกฎระเบียบการเข้าเรียน   และเกณฑ์การใหค้ะแนนในรายวิชา เริ่มเข้าสู่บทเรียน บทที่ 1 บอกถึงความ

เป็นมาในการเรียนในรายวิชานี้ 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  3  วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 

 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน      
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ท าการทดสอบก่อนเรียนเพื่อน าผลมาปรับแผนการก าหนดหัวข้อการสอน  ปรับเวลาการท ากิจกรรมกลุ่ม  

 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  4  วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 

 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน      
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในกิจกรรมภายในหอ้งเรียน  ผูส้อนได้แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม ๆ  และผูส้อนได้ตัง้ค าถามผู้เรยีน    ให้

ภายในกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบ  ผลปรากฏว่าผูเ้รียนช่วยกันคิดและปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จเรียบร้อยตามเกณฑท์ี่

ผูส้อนก าหนด 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  5  วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 

 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน      
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  6  วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
  

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  7  วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
  

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  8  วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6 

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
  

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  9  วันพุธที่ 1 สงิหาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6 

      จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน      
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  10  วันพุธที่ 8 สงิหาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6 

      จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน      
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  11  วันพุธที่ 15 สงิหาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6 

      จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
  

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  12  วันพุธที่ 22 สงิหาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6 

      จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา      
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
  

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับพอใช้ 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  13  วันพุธที่ 29 สงิหาคม 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6 

      จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้       
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ       
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน       
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  14  วันพุธที่ 5 กันยายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
  

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  15  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน      
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  16  วันพุธที่ 19 กันยายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม       
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้       
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ       
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน       
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
   

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

สัปดาห์ที่  17  วันพุธที่ 26 กันยายน 2561  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการส านักงาน ระดับช้ัน  ปวส.2 สายตรง,ม.6  

    จ านวน  37  คน  รหัสวิชา  20217302  ชื่อวชิา  การใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูง 
 

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม      
     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้      
     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ      
     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ      
     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน      
2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม       
     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     
     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน      
     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน      
3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน       
     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน       
     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ       
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา       
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
  

 

สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในขณะที่ผูเ้รียนท ากิจกรรมผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน  โดยใช้แบบสังเกตการณ์ท างานพบว่า

ผูเ้รียนที่มพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผูส้อน  

(นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล) 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมนิพฤติกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึน้ โดยขอใหท้่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่

ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

ระดับคะแนน   4  ดีมาก,  คะแนน  3  ด,ี  คะแนน  2  พอใช้,  คะแนน  1  ต้องปรับปรุง  

รายการประเมิน 4 3 2 1 

1. ผลการใช้แผนการสอน 

     1.1  เนือ้หามีความสอดคล้องกับจุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม     

     1.2  เวลาที่ท ากิจกรรมการเรียนรู้     

     1.3  การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ     

     1.4  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมแบบบูรณาการ     

     1.5  การใชส้ื่อการเรียนการสอน     

2.  ผลการเรียนของผู้เรยีน 

     2.1  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

     2.2  ความสนใจใฝรู่้และความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่ม     

     2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน     

     2.4  ความมั่นใจในการเสนอผลงาน     

     2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีน     

3.  ผลการสอนของผู้สอน 

     3.1  การวางแผนและความมั่นใจในการสอน     

     3.2  ความราบรื่นของกระบวนการและกิจกรรมการสอน     

     3.3  เอกสารจากแหล่งความรู ้ และข้อมูลสารสนเทศมเีพียงพอ      

     3.4  การเรียนการสอนครบตามเนื้อหาหลักสูตรและทันเวลา     

     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผูเ้รียน 
    

รวมคะแนน 56 

ค่าเฉลี่ยที่ได้(คะแนน/รวม 60) 3.73 
 

สรุปผลการประเมนิอยู่ในระดับ    

       ดีมาก  ( 4.50-5.00)  

 ดี   (3.50-4.49) 

 พอใช้   (2.50-3.49) 

 ต้องปรับปรุง ( 1.50-2.49)  

 

 


