
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 

วิชา คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 
 

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี     รหสัวิชา  10800202 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2559 

ภาคเรยีนที่  1 ปีการศึกษา  2560 
 

ครูผู้สอน  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจรญิ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
นักศึกษา  สาขาวิชาการบัญช ี  ชั้น  ปวช.2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ        ช้ัน ปวช.2 

 
จ านวนเต็ม  27 คน  ห้องเรียน  ห้อง  2202 

เวลาเรียน   วันอังคาร   เวลา  08.00  น.  -  11.00น. 
 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่   5  มิถุนายน  ถึงวันที่  9  มิถุนายน  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27  คน    เข้าเรียน   25  คน  ขาดเรียน   2   คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาการบัญชี             27  คน    เข้าเรียน   25  คน  ขาดเรียน   2   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
     1.2  ความหมายและลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ 
     1.3  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
     1.4  ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  และสอนโดยการสาธิตวิธีปฏิบัติ 
     2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดตามใบงาน พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

    3.3  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  3.4  สมรรถนะท่ีได้ 
         3.4.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์  
         3.4.2  ลักษณะเด่นและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
         3.4.3  ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
 



4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 
     4.1 สามารถบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 
     4.2 บอกลักษณะเด่นและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ 
     4.3  สามารแยกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้  
 
 
     
 
 
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา /     
............................................................................................ ........................................................................................ 
........................................................................... ......................................................................................................... 
       
                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่   12  มิถุนายน  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27  คน    เข้าเรียน   25  คน  ขาดเรียน   2   คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาการบัญชี             27  คน    เข้าเรียน   25  คน  ขาดเรียน   2   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
  1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
     1.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
     1.3  การใช้งานและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 
     1.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  และสอนโดยการสาธิตวิธีปฏิบัติ 
     2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดตามใบงาน พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ  



 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

    3.3  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  3.4  สมรรถนะท่ีได้ 
         3.4.1  รู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
         3.4.2  ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
         3.4.3  การใช้งานและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 
         3.4.4  ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 
     4.1  สามารถบอกรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
     4.2  สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
     4.3  สามารถอธิบายการใช้งานและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 
     4.4  สามารถบอกความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
     
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

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



                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่   19  มิถุนายน  ถึงวันที่  23  มิถุนายน  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาการบัญชี             27  คน    เข้าเรียน   25  คน  ขาดเรียน   2   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์การใช้งาน 
  1.1  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 



     1.2  ส่วนประกอบของหน้าต่างระบบปฏิบัติการ 
     1.3  การใช้เมาส์ และการใช้หน้าจอ Multi - Touch 
     1.4  การใช้โปรแกรมในการควบคุม 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  และสอนโดยการสาธิตวิธีปฏิบัติ 
     2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดตามใบงาน พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

    3.3  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  3.4  สมรรถนะท่ีได้ 
         3.4.1  รู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
         3.4.2  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าต่างระบบปฏิบัติการ 
         3.4.3  การใช้เมาส์ และการใช้หน้าจอ Multi - Touch 
         3.4.4  การใช้โปรแกรมในการควบคุม 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 
     4.1  สามารถบอกรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
     4.2  สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าต่างระบบปฏิบัติการ 
     4.3  สามารถอธิบายการใช้เมาส์ และการใช้หน้าจอ Multi - Touch 
     4.4  สามารถใช้โปรแกรมในการควบคุมได้ 
 
 
 
     
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 



รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา /     
............................................................................................ ........................................................................................ 
.................................................................................................. .............................................................................. .... 
       
                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่   26  มิถุนายน  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาการบัญชี             27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์การใช้งาน (ต่อ) 
  1.1  การเรียกข้อมูลในไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ 
     1.2  ส่วนประกอบพ้ืนฐานของหน้าต่างโปรแกรม 
     1.3  การก าหนดรูปแบบการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ 
     1.4  การเลิกใช้งานและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  และสอนโดยการสาธิตวิธีปฏิบัติ 
     2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดตามใบงาน พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

    3.3  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  3.4  สมรรถนะท่ีได้ 
         3.4.1  รู้เกี่ยวกับการเรียกข้อมูลในไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ 
         3.4.2  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบพ้ืนฐานของหน้าต่างโปรแกรม 
         3.4.3  การก าหนดรูปแบบการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ 
         3.4.4  การเลิกใช้งานและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 



     4.1  นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
     4.2  นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบพ้ืนฐานของหน้าต่างโปรแกรม 
     4.3  นักศึกษามีความรู้การก าหนดรูปแบบการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ 
     4.4  สามารถเลิกใช้งานและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
 
 
 
     
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา /     
............................................................................................ ........................................................................................ 
.................................................................................................. .................................................................................. 
       
                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ที่  5 ระหว่างวันที่   3  กรกฏาคม  ถึงวันที่  7 กรกฏาคม  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาการบัญชี             27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า 
  1.1  การเรียกใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า 
     1.2  ส่วนประกอบโปรแกรมประมวลผลค า และแถบเครื่องมือต่าง ๆ 
     1.3  การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่และการบันทึกข้อมูล 
     1.4  การออกจากโปรแกรมประมวลผลค า 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  และสอนโดยการสาธิตวิธีปฏิบัติ 
     2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดตามใบงาน พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   



3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 
    3.3  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  3.4  สมรรถนะท่ีได้ 
         3.4.1  การเรียกใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า 
         3.4.2  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบโปรแกรมประมวลผลค า และแถบเครื่องมือต่าง ๆ 
         3.4.3  การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่และการบันทึกข้อมูล 
         3.4.4  การออกจากโปรแกรมประมวลผลค า 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 
     4.1  นักศึกษามีความรู้ความสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมประมวลผลค าได้ 
     4.2  นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบโปรแกรมประมวลผลค า และแถบเครื่องมือต่าง ๆ 
     4.3  นักศึกษามีความรู้การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่และการบันทึกข้อมูล 
     4.4  สามารถเลิกใช้งานและการออกจากโปรแกรมประมวลผลค าได้ 
 
 
 
     
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา /     
............................................................................................ ........................................................................................ 
.................................................................................................. .................................................................................. 
       
                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ที่  6 ระหว่างวันที่   10  กรกฏาคม  ถึงวันที่ 14  กรกฏาคม  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาการบัญชี             27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การปรับแต่งเอกสารและการตรวจสอบเอกสาร 
  1.1  การก าหนดขนาดเอกสาร 
     1.2  การก าหนดรูปแบบตัวอักษร 
     1.3  การก าหนดข้อความบนหน้ากระดาษ การใช้ค าสั่งย้ายและคัดลอก 
     1.4  การแทรกรูปภาพและข้อความศิลป์ 



 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  และสอนโดยการสาธิตวิธีปฏิบัติ 
     2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดตามใบงาน พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

    3.3  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  3.4  สมรรถนะท่ีได้ 
         3.4.1  การก าหนดขนาดเอกสาร 
         3.4.2  การก าหนดรูปแบบตัวอักษร 
         3.4.3  การก าหนดข้อความบนหน้ากระดาษ การใช้ค าสั่งย้ายและคัดลอก 
         3.4.4  การแทรกรูปภาพและข้อความศิลป์ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 
     4.1  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดขนาดเอกสาร 
     4.2  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดรูปแบบตัวอักษร 
     4.3  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดข้อความบนหน้ากระดาษ การใช้ค าสั่งย้ายและคัดลอก 
     4.4  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการแทรกรูปภาพและข้อความศิลป์ 
 
 
 
 
     
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     



2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา /     
............................................................................................ ........................................................................................ 
........................................................................... ......................................................................................................... 
       
                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
  สัปดาห์ที่  7 ระหว่างวันที่   17  กรกฏาคม  ถึงวันที่ 21  กรกฏาคม  2560  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวช.2  สาขาการบัญชี             27  คน    เข้าเรียน   27  คน  ขาดเรียน   -   คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  :  การสร้างตาราง การปรับแต่ง และการจัดพิมพ์เอกสาร 
  1.1  ส่วนประกอบพ้ืนฐานของตารางและการสร้างตาราง 
     1.2  การก าหนดเส้นขอบตารางและลักษณะตัวอักษรในตาราง 
     1.3  การรวมเซลล์ การจัดทิศทางในตาราง 
     1.4  การก าหนดรูปแบบตารางอัตโนมัติ 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    2.1  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
    2.2  การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหา และการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ประกอบกับการยกตัวอย่าง  และสอนโดยการสาธิตวิธีปฏิบัติ 
     2.3 ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดตามใบงาน พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติ  
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   
3.2  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

    3.3  คุณธรรม/จริยธรรม   ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้  การประหยัด 
  3.4  สมรรถนะท่ีได้ 
         3.4.1  การก าหนดขนาดเอกสาร 
         3.4.2  การก าหนดรูปแบบตัวอักษร 
         3.4.3  การก าหนดข้อความบนหน้ากระดาษ การใช้ค าสั่งย้ายและคัดลอก 
         3.4.4  การแทรกรูปภาพและข้อความศิลป์ 
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถ 
     4.1  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดขนาดเอกสาร 
     4.2  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดรูปแบบตัวอักษร 
     4.3  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการก าหนดข้อความบนหน้ากระดาษ การใช้ค าสั่งย้ายและคัดลอก 



     4.4  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการแทรกรูปภาพและข้อความศิลป์ 
 
 
 
 
     
 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา /     
............................................................................................ ........................................................................................ 
........................................................................... ......................................................................................................... 
       
                                                                               ลงชื่อ........................................................ 
                     (นางจันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจริญ) 
                                                                      อาจารย์ผู้สอน 
 
 


