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บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรแูบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 10000802 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2559 

ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2560 

 
อาจารยผูสอน นายสมชาติ  โสนะแสง 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
 
 

สาขาการบัญชี   ชั้น ปวช 3 จํานวนเต็ม 3 คน   

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1   ช้ัน 1 ตึกบริหารธุรกิจ 
เวลาเรียน พฤหัสบดี เวลา 13.00 –19.00 น. 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี.....1-2 ..............    วันที่........... 22 มีนาคม 2561  ............  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น  
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).....3......... คน   เขาเรียน.........3........ คน   ขาดเรียน  0 คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ปฐมนิเทศรายวิชา 

  บอกจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา และแจงเกณฑการประเมินวัดผล และ

ทําความตกลงเร่ืองการวัดผลและประเมินผลกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในเกณฑการวัดผลและ

ประเมินผล 

 1. ความรูเบื้องตนคอมพิวเตอร  

 2. การติตตั้งคอมพิวเตอร  

 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง   3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

4.1 บอกจุดประสงครายวิชา มาตรฐาน รายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพได ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรวมกับผูอื่นได บอกแนวทางวัดผลและการ

ประเมินผลการเรียนรูได 

4.2 การนําเขาสบูทเรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู 

4.3 นักศึกษาถามขอสงสัย และอาจารยผูสอนตอบขอสงสัย 

  4.4 มอบหมายงาน 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

      4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

      4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย

ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
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3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                          อาจารยผสูอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี......... 3-4 .........    วันท่ี......29  มีนาคม 2561   .............  เวลา…. 13.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)......3........ คน   เขาเรียน...... 3 ...... คน   ขาดเรียน 3 คน   ออก -  คน 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   ความรูเบื้องตนคอมพิวเตอร(ตอ) 

 1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

  2. โปรแกรมการทํางานตางๆ  

  3. การใชงานโปรแกรม WORD 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได 

   1. อธิบายความรูเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรได  

    2. อธิบายความรูเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอรได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 
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      4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

               ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                          อาจารยผสูอน 

 

แบบบนัทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี.......... 5-6 ..............    วันที่........... 5 เมษายน  2561  ..........  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น  
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)......... 3... คน   เขาเรียน.......3....... คน   ขาดเรียน  0  คน   ออก  -  คน 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การใชโปรแกรม EXCEL ในงานอาชีพ 

  1.อธิบายสวนประกอบของโปรแกรม EXCEL  

  2.ใชโปแกรม EXCEL สําหรับการสรางงานเอกสารในงานอาชีพ  

5.คูแขงขันในตลาดออนไลน2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 
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     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได  ใชเครื่องมือในการสรางเอกสารดวยโปรแกรม EXCEL ได  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรไูดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ เรียนรตูามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา    

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                                              อาจารยผูสอน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี........... 7- 8 ........    วันที่...........12 เมษายน  2561 .............  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา (เต็ม)...3.... คน   เขาเรียน.........3 ........ คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน..…. 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   - 

    

หยุดวันสงกรานต  ป 2561  

  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   
 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 
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     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได  สามารถสรางเอกสารงานท่ีประกอบดวยแผนภูมิ ภาพประกอบได 
4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรไูดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ    เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ      

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)      

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)      

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                                              อาจารยผูสอน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี.............. 9-10 ............    วันที่...........19 เมษายน  2561 .........  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)........ 3.......... คน   เขาเรียน......3.... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  น…. 
 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   โปรแกรม POWER POINT    

  1. การใชโปรแกรม Power Point  

  2. เทคนิคการนําเสนองานตางๆ ดวย power point  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 
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 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได  ใชโปรแกรม power point เบ้ืองตนได  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรไูดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ    เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                   (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                                               อาจารยผูสอน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี........ 11-12 ...........    วันที่..........26 เมษายน 2561  ...........  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)....... 3..... คน   เขาเรียน........3...... คน   ขาดเรียน  -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   โปรแกรม Power Point (ตอ)    

  - เทคนิคการนําเสนองาน แทรกภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว  

        - นําเสนองานดาน กองทุน แตละคน ตามความสนใจ  

 - อธิบายเร่ืองกองทุน เทคนิคการทํากําไร จากกองทุน 
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2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การ ถายทอดเนื้อหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศกึษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได   สามารถนําเสนอผลงานดวยภาพเคลื่อนไหวแบบตางๆ ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรไูดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ   เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคมุกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                                             อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี............ 13-14 .........    วันที่....... 3  พฤษภาคม 2561 .............  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)......3....... คน   เขาเรียน......3..... คน   ขาดเรียน -  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   การนําเสนอผลงาน (ตอ)  

        นักศึกษานําเสนองานดานกองทุน ตอเนื่อง   

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได    อธิบายความรดูานกองทุน 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรไูดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ    เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย

ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                         อาจารยผูสอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี...... 15-16 .........    วันท่ี.......10 พฤษภาคม  2561 ............  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)....3...... คน   เขาเรียน......3...... คน   ขาดเรียน  4  คน    ออก  -  คน…. 
 
1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   อินเตอรเนตและระบบเครือขาย       
       ระบบบอินเตอรเนตและระบบเครือขาย     

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การ ถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได   อธิบายระบบอินเตอรเนตและระบบเครือขาย   ได 

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1 สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรไูดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเขาใจ    เรียนรตูามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัตติามงานที่มอบหมาย

ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 

                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                        อาจารยผสูอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี.......... 17-18 .......    วันที่....12  กุมภาพันธ 2561 ..........  เวลา…... 13.00 น. – 19.00 น ..…. 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).......3....... คน   เขาเรียน......3...... คน   ขาดเรียน  3  คน    ออก  -  คน…. 

1.  หัวขอเร่ือง/เน้ือหาสาระ   เทคนิคการสืบคนขอมลู   
     1. เคร่ืองมือสําหรับการสืบคนขอมูล  
 2. กฎหมายและ พรบ. คอมพิวเตอร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ใหทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน 

 2. การนําเขาสูบทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรสูอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถายทอดเน้ือหา

     สาระใชวิธีการสอนโดยการบรรยายและปฏิบัติการ อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน

การถายทอดเน้ือหาสาระใหนาสนใจ ประกอบกับการยกตัวอยาง 

 3. ใหฝกทําแบบฝกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมท่ีผูเรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคลองกับหลักการทรงงานเร่ือง  ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ   

 2.  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การทําเปนขั้นตอน การทําตามลําดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝร ู การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได  อธิบายระบบอินเตอรเนตและเครือขาย สื่บคนขอมูลได  

4.  ผลการใชแผนการจัดการเรียนร ู และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

     4.1  สามารถทําการสอนตามแผนการจัดการเรียนรไูดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     4.2  นักศึกษาสามารถเขาใจ    เรียนรูตามเอกสารประกอบการสอน และฝกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย

ดวยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มงุเนนสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

5.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปญหา 

     ไดติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และใหคําปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 
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                                  (นายสมชาติ  โสนะแสง) 

                                                              อาจารยผูสอน 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงคเพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผูสอน เพื่อใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ้น โดยขอใหทานประเมินตนเองโดยทํา

เครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี ้

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = นอย      1  =  นอยที่สุดหรือไมเลย 

 

 

สิ่งที่ทานปฏิบัต ิ

 

 5 
 ม

าก
ที่สุ

ด 

 4 
 ม

าก
 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

อย
 

1 
นอ

ยท
ี่สุด

หร
ือไ

มเ
ลย

 

สวนที่ 1  ประเมินตนเอง      

1. ผูสอนไดช้ีแจงวัตถุประสงค จุดมุงหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี  /    

2. ผูสอนมีแผนการสอนครบถวน /     

3. เตรียมการสอนลวงหนาทั้งเน้ือหาและวิธีการ /     

4. คนควาและปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหถูกตองทันสมัย /     

5. เขาสอนสมํ่าเสมอและตรงเวลา /     

6. ใชเทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม /     

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหวางการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     

สวนที่ 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุงหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผูเรียน      

12. เน้ือหาวิชาใหความรูแกผูเรียน /     

13. เปนวิชาท่ีทําความเขาใจได /     

14. วิชาน้ีกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่ม  /    

15. ผูสอนอธิบายหรือบรรยายไดแจมแจง /     

16. กระตุนใหผูเรียนคนควาเพิ่มเติม  /    

17. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  /    

18. ผูสอนตอบปญหาหรือชี้แจงไดกระจาง /     

19. ผูสอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีสอนกับการนําไปใช /     
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20. มีเอกสารหรืออุปกรณประกอบการสอน /     

3. เอกสารหรืออุปกรณท่ีใชเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาเหมาะสม  /    

22. ปริมาณงานท่ีกําหนดใหผูเรียนทําหรือคนควาเพ่ิมเติม  /    

23. ผูเรียนมีโอกาสฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบการทํางาน /     

3. ผูสอนตรวจและแจงผลงานของผูเรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรูระหวางสอน /     

26. ผูสอนเอาใจใสตอการสอนและเตรียมการสอน /     

27. ผูสอนสนใจและชวยเหลือผูเรียน /     

28. บรรยากาศในหองเรียนเปนกันเอง /     

29. ผูสอนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน /     

30. จัดใหมีกิจกรรมหรือการฝกเสริมการเรียนรู /     

      

ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 

31.  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  สงเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency)  /    

35.  สงเสริมภูมิคุมกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 150 

คาเฉล่ียที่ได (คะแนน/รวม 35) 4.3 

สรุปผลการประเมินอยูในระดับ    

  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) 


