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บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รหสัวิชา 10217402 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         พุทธศักราช 2558 
  

ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศกึษา  2561 
 
 

ครูผูส้อน นายพูลสวัสดิ ์ โคตพรหม 

สาขาวิชาทักษะชีวิต  
 
 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 
 
 
 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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ค าชี้แจงการบันทึกหลังสอน 

1.  บันทึกหลังสอน 1 เล่ม ใช้บันทึกการสอน 1 รายวิชาต่อ 1 ห้องเรียน  
2.  ให้ผู้สอนท าบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา ให้ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งมาแล้ว   
     3.  การบันทึก 
 3.1  กรอกรายละเอียดที่ปกหน้า 

3.2  ศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       สมรรถนะอาชีพ, สถานศึกษา 3D  และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัด  
       กิจกรรมบูรณาการสอดแทรกลงสูก่ารเรียนการสอน 
3.3  เมื่อสอนเสร็จทุกครั้งให้บันทึกรายละเอียดเป็นล าดับให้ครบ 

 1) หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง เนื้อหาสาระโดยสรุป ท่ีสอน                        
ในคร้ังนั้น 

 2)  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนของครู 

3)  พฤตกิรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ระบุพฤติกรรมผู้เรียนท่ีแสดงออกในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม/
จริยธรรม และสมรรถนะท่ีนักศึกษาได ้

 4)  ผลการใช้และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ระบุผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรับปรุง  

5)  การประเมินผลการสอนของตนเอง ให้ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองในแต่
ละครั้ง  พร้อมท้ังข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับ เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของผู้เรียน, 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการใช้ส่ือประกอบการสอน 

6)  วิธกีารและผลการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน/มีปัญหา ให้ระบุวิธีการดูแล
ติดตามแกไ้ขปัญหานักศึกษาท่ีขาดเรียน และที่มีปัญหาต่าง ๆ  

4.  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนส่งบันทึกหลังการสอนและประเมินตนเอง ตามแบบท่ี
ก าหนดให้ โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนา 
รับรองและพิจารณา 

5.  ให้ใช้บันทึกหลังสอนเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชานั้น ส าหรับเป็น 
     ผลงานทาง วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว  เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นต้นแบบ           
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  ต่อการศึกษาและน้อมน าไปปฏิบัติ  สถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาเป็น
สถานศึกษาพอเพียงควรน้อมน าหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. ระเบิดจากข้างใน  เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 
และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจาก
ข้างในของตนให้พร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงค่อยออกมาสู่ภายนอก  มิใช่น าจากภายนอกเข้าไปให้
โดยที่ข้างในไม่พร้อมที่จะยอมรับ 

2.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  คือ การมองปัญหามองที่ภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแกป้ญัหา
ควรเริ่มจากจุดเล็ก  (Micro)  คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละขั้นไปจนถึงปัญหาของภาพรวม 

3.  ท าตามล าดับขั้น  โดยเริ่มจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดก่อน เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.  องค์รวม  คิดอย่างองค์รวม (Holistic) มองอย่างครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติ
เชื่อม   ต่อกัน 

5.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  คือ การท ากิจกรรมหรือโครงงานใดต้องศึกษาข้อมูล
รายละเอียดอย่างเป็น ระบบ ทั้งข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร สื่อ และบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

6.  การมีส่วนร่วม  คือเป็นประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
และร่วมกันปฏิบัติ  ร่วมประเมิน และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 

7.  ประโยชน์ส่วนรวม  คือ การท างานเน้นผลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
8.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด หมายถึง การท างานใด ๆ ควรใช้งบประมาณที่

เหมาะสม ใช้วิธีการที่เรียบง่าย  ต่อความเข้าใจ ท าได้เองและสอดคล้องกับสภาพ ไม่ซับซ้อนแต่ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 

9.  ท าให้ง่าย (Simplicity) หมายถึง การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานที่ยุ่งยากให้
สามารถด าเนินการได้โดยง่ายโดยอาศัยกฎธรรมชาติ 

10.  ขาดทุนคือก าไร (Our loss is our gain) คือ เน้น “การให้” และ “การเสียสละ”  มีผล
เป็นก าไรคือ ความอยู่ดีมีสุข  

11.  ความเพียร  การท างานที่ไม่มีความพร้อมมากนัก ก็ไม่ท้อ มีความอดทน และมุ่งมั่น
ด าเนินการนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง  

12.  เศรษฐกิจพอเพียง  คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมีผล  มีระบบภูมิคุ้มในตัวที่ดี                 
มีความรู้ และมีคุณธรรม 
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13.  ไม่ติดต ารา  คือ ลักษณะการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพสิ่งแวดล้อม
อะลุ่มอล่วยกัน  ไม่ผูกติดกับวิชาการ และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่
แท้จริงของ 

14.  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คือ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกัน
ได้แบบยั่งยืน 
 

15.  ปลูกป่าในใจคน  คือ เน้นการสร้างพ้ืนฐานจิตใจของทุกคนให้มีส านึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม สมดุล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกในการดูแลรักษามากกว่า
การท าแล้วทิ้งโดยไม่ดูแลรักษาให้ยั้งยืน 

16.  การให้ คือ “ให้เพ่ือให้” เป็นการให้โดยไม่เลือก ให้เพ่ือให้จริง ๆ ไม่ได้ให้เพ่ือหวัง
ผลตอบแทน 

17.   รู้ รัก สามัคคี  ความถึงมีความรู้ในงานที่ท า มีความรักที่จะท า และท าโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจให้งานประสบความส าเร็จ 

18.  ภูมิสังคม  การท างานใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคมและสภาพนิสัยที่
แตกต่างกันของแต่ละสังคม 

19.  บริการรวมที่จุดเดียว  (One Stop Service) เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการที่จะ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

20.  ใช้อธรรมปราบอธรรม  คือ น ากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นหลักแนวคิดในการท างาน
ธรรมชาติแก้ปัญหาดูแลและก าจัดกันเองให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ 

21.  การพ่ึงตนเอง  คือ เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับความช่วยจากผู้อื่น และ
การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพ่ือสามารถจะด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข 

22.  พออยู่พอกิน  คือ การท างานและใช้ชีวิตแบบทางสายกลางที่เหมาะสมกับตนเอง 
23.  ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  เพื่อสร้างความรักสามัคคีกัน 
24.  ท างานอย่างมีความสุข  โดยคิดถึงผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ที่มา : “การพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพียง” คณะท างานจัดท าแนวทางการนิเทศเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
             1.  พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
             2.  มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล           
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ  
             3.  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  
 

             1.  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ  
              2.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และแบ่งปัน  
 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดับขัน้   -   การสร้างพื้นฐานให้พอมี 
- การสร้างพื้นฐานให้พอกิน    -   การสร้างพื้นฐานให้พอใช้ 
- การใช้วิธีการที่ประหยัด     -   การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
- การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชา   -   การประหยัดแต่ไม่ขี้เหนียว 
- การใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัติ  -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กบัสภาวะของตนเอง 
- แผนปฏบิัติการต้องสัมพนัธ์กับสภาวะของประชาชน -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กบัสภาวะของประเทศ 
- การปฏิบัติที่เปน็ไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง -   การท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย 
- การท าอะไรด้วยเหตุและผล                   -   การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พึ่งพาตนเอง 
- การรู้จักประมาณตนเอง     -   การท าอะไรด้วยความพอประมาณไมสุ่ดโตง่ 
- การไม่ฟุ่มเฟือย     -   การไม่หรูหรา 
-  การไม่โลภหรือมีความโลภนอ้ย    -   การไม่เบียดเบียนคนอ่ืน    
-  การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นพอมีพอกิน -    การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพอมีพอกิน 
- การท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง   -   การประสบความส าเร็จแล้วค่อยขยายเพิ่ม 
- อุ้มชูตัวเองได้      -   ผลผลติเหลือขายได้  
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ตัวอย่างรายละเอียดสาระและการปฏิบัติที่ควรสอดแทรกเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการสอน 
 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ 
1.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ 
1.2 พูดจาสุภาพ 
1.3 ช่วยเหลือผู้อื่น 
1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
1.5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
1.7 ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
1.8 ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม 
1.9 ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบ ความส าเร็จ 
1.10 เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.1 ไม่พูดเท็จ 
4.2 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา 
       แอบอ้างเป็นของตนเอง 
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.4 ไม่ลักขโมย 

9. ความรักสามัคคี 
9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท 
9.2 ร่วมมือในการท างาน 
10. ความกตัญญู 
10.1 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ 
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู –  
        อาจารย ์
10.4 อาสาช่วยเหลืองานพ่อ แม่ 
        ผู้ปกครอง 

5. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
5.1 กล้าแสดงความคิดเห็นอยา่ง 
      มีเหตุผล 
5.2 กล้าทักท้วงในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 
5.3 กล้ายอมรับความจริง 
5.4 เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือ 
      ท างานท้าทาย 
5.5 กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง 

11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
11.1 คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน ์
11.2 ท าในส่ิงที่มีประโยชน์ซ่ึงคน 
        อื่นไม่เคยท า 
11.3 พัฒนางานอยู่เสมอ 

2. ความมีวินัย 
2.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ 
     ข้อตกลง 
2.2 ตรงต่อเวลา 
2.3 รักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อม 
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู-อาจารย์ 
     ผู้สอนก าหนด 
2.5 ปฏิบัติตามระเบียบ 
2.6 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือ 
     สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 
2.7 ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี 

6. การประหยัด 
6.1 ใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน  
       เวลา วัสดุ ฯลฯ ทั้งของตนเอง 
       และสว่นรวมอย่างคุ้มค่า 
6.2 ใช้ทรัพยากร เช่น น้ า ไฟฟา้ 
      ฯลฯ อยา่งประหยัด 

12. การพึ่งตนเอง 
12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ 
        หนา้ได้ 
12.2 สามารถท างานได้ลุล่วง 
        ภายใต้ข้อที่ก าหนด 
12.3 หารายได้ระหวา่งเรียนโดย 
        สุจริตและถูกต้องตามท านอง 
        คลองธรรม 

7. ความสนใจใฝ่รู้ 
7.1 ชอบศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
7.2 ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย 
7.3 แสวงหาประสบการณ์และ 
      ค้นควา้ความรู้ใหม ่ๆ 
7.4 มีความกระตือรือร้นในการ 
      ใฝ่หาความรู้ใหม ่

3. การพึ่งตนเอง 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.2 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนที่ 
      ที่เหมาะสม 
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความละเอยีด  รอบคอบ 
3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
      เสร็จตามก าหนด 
3.6 มีความเพียรพยายามในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที ่
       ของตนเอง 
3.6 มีความเพียรพยายามในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที ่
      ของตนเอง 

13. ความปลอดภัย 
13.1 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ตนเอง 
13.2 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ผู้อื่น 
13.3 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ส่วนรวม 

8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน 
8.1 ไม่สูบบุหรี่ 
8.2 ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมา 
8.3 ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดอื่น ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนัน 
 

14. ความอดทน และอดกลั้น 
14.1 ความอดทนในการเรียนและการ

ปฏิบัติงาน 
14.2 มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์ได้

ดี 
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน 
       สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
15. อื่น ๆ (สามารถ เพิ่มได้ตามความ 
      เหมาะสม เช่น สถานศึกษา 3 D) 

ฯลฯ 
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การเขียนตัวสมรรถนะอาชพี 

ตัวสมรรถนะอาชีพ  จะมีส่วนคล้ายกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  กล่าวคือ  จะมีความหมายที่เฉพาะ 
ชัดเจน สามารถวัดได้  สังเกตได้  มองเห็นได้ หรือจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือค าที่เป็นตัว
สมรรถนะจะประกอบด้วยค าหรือข้อความที่ส าคัญ ๆ 3 ส่วน ได้แก่  กริยา+กรรม+เงื่อนไข   

1.   ค ากริยาที่แสดงให้รู้ว่าเป็น “สมรรถนะ(Competency) จะเป็นค ากริยาที่แสดงออกให้เห็นอาการ
โดยตรงจากค าเหล่านั้น คือ ต้องวัดได้ สังเกตเห็นได้ ไม่ต้องแปลความต่ออีกทอดหนึ่งและค ากริยาเหล่านี้จะเป็นค า
ที่อยู่ในกลุ่มส าหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) หรือจุดประสงค์น าทาง  (Enabling 
Objective) เป็นค าที่เน้นอากับกริยาการกระท าหรือปฏิบัติเป็นหลัก 

2.  กรรม (Object) เป็นสิ่งที่  “ถูกกระท า” ทั้งที่เป็นความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติที่สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม 

3.  เงื่อนไขของตัวสมรรถนะ (Condition Competency) เป็นส่วนประกอบที่จะต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา หรือเรื่องราวที่เราต้องการให้มีสมรรถนะเกิดขึ้น จากการเรียนการสอน (Teaching) หรือการเรียนรู้ 
(Learning or Study)  หรือการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนงาน (Coaching) ให้น าเอาตัวเนื้อหาวิชาหรือ
หัวข้อเรื่องราวนั้นๆ ไปใส่ไว้ในประโยคที่เป็นตัวสมรรถนะ ก็จะได้เงื่อนไขของตัวสมรรถนะอย่างชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

กริยา(Verb) กรรม (Object) เงื่อนไข (Condition) 

ถอด ชิ้นส่วนเครื่องรถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย 
สร้าง โต๊ะและเก้าอ้ีหินขัดหินลา้ง อย่างสวยงามแข็งแรง 
บันทึกรายการ บัญชีตน้ทุน ตามมาตรฐานบัญช ี
เขียน แบบรูปดา้นข้างบา้น 2 ชัน้ ตามมาตรส่วนที่ก าหนด 
กลึง เกลียวน๊อตเพลาข้างรถยนต ์ พอดีกับขนาดของรูน๊อต 
แกง เขียวหวานลูกชิ้นปลา รสชาติกลมกล่อม 
ขาย สินค้าเครื่องใช้ส านักงาน โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
ปั้น หุ่นรูปเหมือนจริงของสัตว์สี่เท้า มีขนาดรูปทรงสมส่วน 
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สถานศึกษา 3 D 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

1.  ด้านประชาธิปไตย (Democracy)  มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ ศรัทธา และเชื่อมันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการ
ซื้อสิทธิขายเสียง 

2.  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)  รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่1  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 
_______________________________________________________________________________         

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มนุษยน ามาใชประโยชนในงานตางๆ แทบทุกวงการ ทุกอาชีพ เพื่อ รับสงข
อมูลในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเสียงและภาพ ภาพยนตร แหลงความรู ขาวสารและความบันเทิง ทั้งจากในและตาง
ประเทศ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1. ครูผู้สอนอภิปรายถึงขอบข่ายของเนื้อหาสาระวิชา 
2.2. ครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ และแนวทางปฏิบัติในการเรียน 
2.3. ครูผู้สอนอภิปรายวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมฯ 
2.4. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากหนังสือเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การพ่ึงตนเอง 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การพึ่งตนเอง 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบประโยคทักทาย, แนะน าตัวเองและผู้อ่ืนได้ 

อ่านรายละเอียดของ Cards ต่าง ๆ ได้ อ่านและเขียนได้ อ่านเรื่องเข้าใจ และ ตอบค าถามได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

แจ้งจุดประสงค์แผนการจัดเรียนรู้ แนะน าตัวเอง  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ปฐมนิเทศ ชี้แจง วัตถุประสงค์รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักศึกษาที่ขาดเรียนให้ท าใบงานมา
ส่ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง 
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แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ โดย
คุณสมบัติที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์คือการที่สามารถก าหนดชุดค าสั่งล่วงหน้าหรือโปรแกรมได้ 
(programmable) นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดค าสั่งที่เลือกมาใช้
งาน ท าให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการตรวจคลื่นความถ่ีของ
หัวใจ การฝาก - ถอนเงินในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เป็นต้น ข้อดีของคอมพิวเตอร์ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนใบ้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-     
-    ผู้เรียนรว่มอภิปรายลักษณะของการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ตามความ เข้าใจ สรุปน าเสนอผลงาน 
2. ขั้นสอน 
-    บรรยายเนื้อหาความรู้เรื่องประวัติคอมพิวเตอร์ 
-    ฟัง History of Computer 
3.    ขั้นสรุป 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การพ่ึงตนเอง 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การพึ่งตนเอง 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ สามารถให้ความหมายคอมพิวเตอร์ Icon  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ แยกชนิดคอมพิวเตอร์  ฝึกฟัง พูด เกี่ยวกับ Modal Verb 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

4. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
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รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานนักศึกษาที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 3  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน  

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

 Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็น 
และจับต้องไดH้ardware (ฮาร์ดแวร์) คือ เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็น 
และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ เช่น CPU (ซีพียู), RAM (แรม), 
Display adapter (ดิสเพล์ อแดบเตอร์), Hard disk (ฮาร์ดดิส), Chipsets (ชิบเซส), Mainboard (เมนบอร์ด), 
Power supply (พาวเวอร์ ซัพพลาย) , จอ Monitor (มอนิเตอร์) , Keyboard (คีบอร์ด) , Mouse (เมาส์), 
Modem (โมเดม), Router (เร้าเตอร์),Hub (ฮับ), เครื่องพิมพ์, Flash drive (เฟรชไดช์), Card reader (การ์ด 
รีดเดอร์), Sound card (ซาวการ์ด), Air card (แอร์ การ์ด), Optical drive (ออฟติคอล ไดรซ์), USB Port (ยู
เอสบี พอร์ต) และ สายต่อเชื่อมสัญญาณประเภทต่างๆ เป็นต้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1. กิจกรรมการเรียนรู้ 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนใบ้ พร้อม    

ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  ผสูอนชี้แจงเนื้อหา บทเรียนและกิจกรรมในการเรียน                         
-  ค าศัพท ส านวนที่ใชในเกี่ยวกับสัมพันธกับรูปภาพ สวนประกอบของคอมพิวเตอร (Hardware)  
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-   ฝกปฏิบัติทองจ าค าศัพทส านวนเกี่ยวกับสัมพันธกับ รูปภาพสวนประกอบของคอมพิวเตอร 
(Hardware) -  ฝกปฏิบัติเติมค าศัพทใหสัมพันธกับรูปภาพเกี่ยวกับ สวนประกอบของคอมพิวเตอร 
(Hardware)  

 ขั้นด าเนินการสอน  
- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน 
- ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน จากนั้น ผูสอนใหนักศึกษาท าExercise warm-up ก่อนเรียน  
- ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท จดค าศัพทลง ในสมดุและช่วยกันแปลความหมายเกียวกับ

Hardware 
 -  ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียนหนาและ อธิบายเนื้อหาในบทเรียนพรอมกบัยกตัวอยาง 

ประกอบการอธิบาย  
-  ผสูอนท าการทดสอบนักศึกษาโดยใหทองค าศัพท พรอมกับบอกความหมายคนละ 10 ค า  
- ผสูอนแจกแบบทดสอบใบงานโดยใหเติมค าศัพทให สัมพันธกับรูปภาพ จ านวน 10 ขอ  
 ขั้นสรุป 
 -  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ ยาบาพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของค าศัพท ส านวนที่ใชใน เกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร(Hardware)

พร้อมเปิด โอกาสให้สอบถามตามความสงสัย  
 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ ท าใบงานที่ไม่มาเข้าเรียนพร้อมอธิบาย 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
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ครั้งที่ 4   นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 
 1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

Hardware (ฮาร์ดแวร์) คืออะไร เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็น 
และจับต้องได้Hardware (ฮาร์ดแวร์) คือ เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็น 
และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ เช่น CPU (ซีพียู), RAM (แรม), 
Display adapter (ดิสเพล์ อแดบเตอร์), Hard disk (ฮาร์ดดิส), Chipsets (ชิบเซส), Mainboard 
(เมนบอร์ด), Power supply (พาวเวอร์ ซัพพลาย), จอ Monitor (มอนิเตอร์), Keyboard (คีบอร์ด), Mouse 
(เมาส์), Modem (โมเดม), Router (เร้าเตอร์),Hub (ฮับ), เครื่องพิมพ์, Flash drive (เฟรชไดช์), Card 
reader (การ์ด รีดเดอร์), Sound card (ซาวการ์ด), Air card (แอร์ การ์ด), Optical drive (ออฟติคอล 
ไดรซ์), USB Port (ยูเอสบี พอร์ต) และ สายต่อเชื่อมสัญญาณประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน     

-  เนื้อหาเก่ียวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output      

- ค าศัพทส านวนเกี่ยวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output      

- พูดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output 

2 ขั้นด าเนินการสอน  

-  ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการเรียน 

- . ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน จากนั้นผูสอนอธิบายและยกตัวอยางประกอบการอธิบาย  

- ผูสอนยกตัวอยาง อุปกรณ Input เชน - Keyboard - Mouse - Audio input -Microphone  

-  ผูสอนยกตัวอยาง อุปกรณ Output เชน - Monitor - Printer – Speaker 

-  ผูสอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพทจากนั้นให นักศึกษาจับคแูละพูดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ 
Input / Output โดยบอกถึงความแตกตางของอุปกรณ Input / Output พรอมกับยกตัวอยางประกอบ 

-  ผูสอนใหนักศึกษาท าแบบฝกหัด 

  

ขั้นสรุป 
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-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

-  ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ อปุกรณคอมพวิเตอร Input และ Output พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตาม 
ความสงสัย  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ แปลความหมายของค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output                

      พูดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ Input และ Output อยางสุภาพและเหมาะสม  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่5   นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

  1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

software เป็นชุดค าสั่งหรือโปรแกรมซึ่งใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ โดยค าสั่งพวกนี้ร้อยเรียงกัน
ขึ้นมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานในขั้นพ้ืนฐานก็เป็นแค่การใช้ข้อมูลตัวเลขฐานสอง แทน
ข้อมูลตัวเลข , ตัวอักษร , รูปภาพ หรือ เป็นเสียงพูดก็ยังได้ เพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ใช้สั่ งงานคอมพิวเตอร์ ก็
คือ software อันเป็นล าดับขั้นตอนของการท างานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถ
ท างานแตกต่างกัน จากการใช้ software อันแตกต่าง สรุปแล้ว software จึงหมายถึงโปรแกรมทุกชนิดซึ่งท า
ให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ 



 

15 

 

  

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน      

-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Computer Software     

-  ความหมายของ Computer Software     

-  ความหมายของสัญลักษณโปรแกรมตาง ๆ  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือ ส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการ
เรียน 

 5.  ผสูอนใหนกัศกึษาเปดหนงัสอืเรยีน 

เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ Computer Software  

6.  ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ Computer Software 
จากนั้นใหนักศึกษา อานออกเสยีงตาม 

 7.  ผสูอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนใน
บทเรียนและ ความหมายของ Computer Software   

8. ผสูอนโชวภาพสัญลักษณโปรแกรมตางๆใหนักศึกษา ดูแลวใหนักศึกษาบอกวาสัญลักษณนี้คือ
โปรแกรมอะไร เชน What is this ?   

ขั้นสรุป 

-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความ
สงสัย  

- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและหั้กศกึษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให 
สัมพันธกับรูปภาพ จ านวน 20 ขอ  

- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ Computer Software พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   
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3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ ความรูในเรื่องของค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ  Computer Software  สามารถรู
ความหมายของ Computer Software และสัญลักษณโปรแกรมตาง ๆ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่6  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน  

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

software เป็นชุดค าสั่งหรือโปรแกรมซึ่งใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ โดยค าสั่งพวกนี้ร้อยเรียงกัน
ขึ้นมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานในขั้นพ้ืนฐานก็เป็นแค่การใช้ข้อมูลตัวเลขฐานสอง แทน
ข้อมูลตัวเลข , ตัวอักษร , รูปภาพ หรือ เป็นเสียงพูดก็ยังได้ เพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ ก็
คือ software อันเป็นล าดับขั้นตอนของการท างานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถ
ท างานแตกต่างกัน จากการใช้ software อันแตกต่าง สรุปแล้ว software จึงหมายถึงโปรแกรมทุกชนิดซึ่งท า
ให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
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1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน      

-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Computer Software     

-  ความหมายของ Computer Software     

-  ความหมายของสัญลักษณโปรแกรมตาง ๆ  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือ ส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการ
เรียน 

 5.  ผสูอนใหนกัศกึษาเปดหนงัสอืเรยีน 

เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ Computer Software  

6.  ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ Computer Software 
จากนั้นใหนักศึกษา อานออกเสยีงตาม 

 7.  ผสูอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนใน
บทเรียนและ ความหมายของ Computer Software   

8. ผสูอนโชวภาพสัญลักษณโปรแกรมตางๆใหนักศึกษา ดูแลวใหนักศึกษาบอกวาสัญลักษณนี้คือ
โปรแกรมอะไร เชน What is this ?   

ขั้นสรุป 

-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความ
สงสัย  

- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและหั้กศกึษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให 
สัมพันธกับรูปภาพ จ านวน 20 ขอ  

- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ Computer Software พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย   
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   
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3.4)  สมรรถนะที่ได้  
ความรูในเรื่องของค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ  Computer Software  สามารถรูความหมายของ 

Computer Software และสัญลักษณโปรแกรมตาง ๆ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่7   นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

 1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนก ากับค า  กลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความให้เด่นชัด
เพ่ือให้อ่านได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น สิ่งส าคัญในการเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าการรู้แกรมม่าร์ รู้ศัพท์ เข้าใจโครงสร้างประโยค ก็คือการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง 
เพราะมันอาจท าให้ความหมายในประโยคเปลี่ยนได้ หรือบ่งบอกทักษะการเขียน เพราะการเขียนใน
ภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่การรู้ค าศัพท์แล้วเอาศัพท์นั้นมา เรียงต่อ ๆกันให้เป็นประโยคเพียงเท่านั้น มันมี
กฎเกณฑ์ และรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปมากกว่านั้น 
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2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน      

-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Computer Software     

-  ความหมายของ Computer Software     

-  ความหมายของสัญลักษณโปรแกรมตาง ๆ  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการเรียน 

 5.  ผสูอนให้นักศกึษาเปิดหนังสือเรียน 

เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ Computer Software  

6.  ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ Computer Software จากนั้นให
นักศึกษา อานออกเสียงตาม 

 7.  ผสูอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนในบทเรียนและ 
ความหมายของ Computer Software   

ขั้นสรุป 

-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและศึกษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให สัมพันธกับ
รูปภาพ จ านวน 20 ขอ  

- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ Computer Software พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย   

 4.    ขั้นประเมินผล 

-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 

-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 

-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้  ฝกปฏิบัติดานการอานและแปลความหมายของค าศัพท ส านวน  เกี่ยวกับ  
Computer    Software  ฝกปฏิบัติดานการอานและแปลความหมายของ Computer Software บอก
ความหมายของสัญลักษณโปรแกรมตางๆไดเมื่อดูจากภาพ    

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่8 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

. partition คือ การแบ่งพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์เป็นส่วน ๆ หรือแบ่งเป็นหลาย ๆไดร์ฟ เพ่ือความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรม และยังท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระเบียบ นอกจากนี้ก็เพ่ือแยกข้อมูล
ส าคัญต่าง ๆ ออกจากระบบปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยจาก virus ได้ในระดับหนึ่งเพ่ือให้ง่ายต่อการกู้
ข้อมูล และกู้ระบบปฏิบัติการด้วย โดยปกติเราควรแบ่งพาร์ติชั่นอย่างน้อยเป็น 2 ไดร์ฟ คือ C และ D (ไดร์ฟ C 
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ส าหรับติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ส่วน ไดร์ฟ D ส าหรับเก็บข้อมูล หรือเพ่ือส ารองข้อมูล) ประโยชน์ของการแบ่ง
ฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนๆ หรือเป็น partition  

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน      

-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ partition 

-  ความหมายของ partition 

-  Question Tag  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการเรียน 

 5.  ผสูอนให้นักศึกษาเปิดหนังสือเรียน 

เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ partition  

6.  ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ partition, Question Tag  จากนั้น
ใหนักศึกษา อ่านออกเสียงตาม 

 7.  ผสูอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนในบทเรียนและ 
ความหมายของ partition,  Question Tag 

 

ขั้นสรุป 

-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและศึกษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให สัมพันธกับ
รูปภาพ จ านวน 20 ขอ  

- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ partition, Question Tag พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย   

 4.    ขั้นประเมินผล 

-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
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-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 

-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้  

ฝกปฏิบัติดานการอานและแปลความหมายของค าศัพท ส านวน  เกี่ยวกับ  partition ฝกปฏิบัติดาน
การอานและแปลความหมายของ Partition  ใช้ประโยค Question Tag   4.  ผลการใชแ้ผนการจัดการ
เรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่9   นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 
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1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

พีเพิลแวร์ (People ware) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องท างานหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้อน
ข้อมูลหรือใช้ค าสั่งต่างๆ ให้เครื่องท างานตามต้องการ เช่น การสร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนาซอฟท์แวร์
ใหม่ๆ แก้ไขโปรแกรมท่ีมีอยู่แล้วให้สอดคล้องตามความต้องการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
บางกลุ่มท าหน้าที่สร้างกระบวนการให้แก่ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอ่ืนๆ เพื่อให้การท างานหรือใช้งาน
ด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อ ให้เกิด
ผลลัพธ์จากการให้คอมพิวเตอร์ท างาน ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างชุดค าสั่งหรือโปรแกรมขึ้นมาเพ่ือควบคุม
การ ท างานของเครื่อง 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ผูสอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน     

   1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับCommunication and Network      

   1.2  ความหมายของ Network      

   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

   2.1 ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      

   2.2 ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Network  

   2.3 ผสูอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Communication and Network หมายถึงอะไรให
นักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  

   2.4 ผสูอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร เชน Facebook, Line, Instragram, Tweeter จากนั้นผู
สอนใหนักศึกษาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใช โปรแกรมดังกลาวคนละ1โปรแกรม  

8. ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผาน 
ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 

ขั้นสรุป 

ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  
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12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  

13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  

   4.    ขั้นประเมินผล 

-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 

-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 

-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ อ่านข้อมูลบุคลากรทางคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูลได้ 

 อ่านประกาศรับสมัครงาน เลือกลักษณะงานต่อต าแหน่งงานที่เหมาะสมได้ ฝกปฏิบัติการใชงาน
โปรแกรมสื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ตส าหรับการเรียนรู  

4. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพ้ืนฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
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 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่11   นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

เครือข่าย หรือท่ีมักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่น ามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เครือข่ายของโทรศัพท์ 
เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายวิทยุ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน เรียกว่า 
ช่องสัญญาณ (communication channel)  

       การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ก็คือการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สอง
เครื่องขึ้นไป มาเชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิล โดยมี Adapter Card และ Software ช่วยในการท างานของระบบ
เครือข่าย 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Network      

   1.2  ความหมายของ Network      

   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

   2.1 ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      

   2.2 ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Network  

   2.3 ผสูอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Communication and Network หมายถึงอะไรให
นักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  

   2.4 ผสูอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร เชน Facebook, Line, Instragram, Tweeter จากนั้นผู
สอนใหนักศึกษาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใช โปรแกรมดังกลาวคนละ1โปรแกรม  
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   2.5. ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูล 

ผ่านระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 

ขั้นสรุป 

ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Network คนละ 20ค า  

12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  

13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  

 4.    ขั้นประเมินผล 

-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 

-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 

-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ 1. สามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอน
ข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเนม รู้ความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย รู้จัก บุคลากร
ด้านเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการ
ใช้พจนานุกรมและ online dictionary ได4้.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

4. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพ้ืนฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
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รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่12  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

เครือข่าย หรือท่ีมักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิด
ต่าง ๆ ที่น ามาเชื่อมต่อกันเพ่ือให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง 
ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เครือข่ายของโทรศัพท์ เครือข่ายดาวเทียม 
เครือข่ายวิทยุ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน เรียกว่า ช่องสัญญาณ 
(communication channel)  

       การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ก็คือการน าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สอง
เครื่องขึ้นไป มาเชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิล โดยมี Adapter Card และ Software ช่วยในการท างานของระบบ
เครือข่าย 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

   1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Network      

   1.2  ความหมายของ Network      

   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

   2.1 ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
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   2.2 ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Network  

   2.3 ผสูอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Communication and Network หมายถึงอะไรให
นักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  

   2.4 ผสูอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร เชน Facebook, Line, Instragram, Tweeter จากนั้นผู
สอนใหนักศึกษาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใช โปรแกรมดังกลาวคนละ1โปรแกรม  

   2.5. ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูล 

ผ่านระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 

ขั้นสรุป 

ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Network คนละ 20ค า  

12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  

13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  

 4.    ขั้นประเมินผล 

-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 

-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 

-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ 1. สามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูล มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเนม รู้ความหมายค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับเครือข่าย รู้จัก บุคลากรด้าน
เครือข่าย มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้
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พจนานุกรมและ online dictionary ได้4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่13   นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน  

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

เว็บไซต์ คือสื่อน าเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่ง
เชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web Browser โดยถูกจัดเก็บ
ไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์นั้นถูกสร้างข้ึนด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML (Hyper Text 
Markup Language) และได้มีการพัฒนาและน าภาษาอ่ืน ๆเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือให้มีความสามารถมากข้ึน 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
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1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับCommunication and Network      

   1.2  ความหมายของ Network      

   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

   2.1 ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      

   2.2 ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Network  

   2.3 ผสูอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Communication and Network หมายถึงอะไรให
นักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  

   2.4 ผสูอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร เชน Facebook, Line, Instragram, Tweeter จากนั้นผู
สอนใหนักศึกษาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใช โปรแกรมดังกลาวคนละ1โปรแกรม  

8. ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผาน 
ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 

ขั้นสรุป 

ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  

12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  

13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  

4.    ขั้นประเมินผล 

-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 

-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 

-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   
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3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ใน
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามัคคี 
กตัญญูกตเวที 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูล  

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเนม รู้ความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย รู้จัก บุคลากรด้าน
เครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้
พจนานุกรมและ online dictionary ได4้.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่14    นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การจัดเก็บเอกสาร (Filing system) หมายถึง กระบวนการในการจ าแนก จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเพ่ือให้ความส าคัญของการเก็บเอกสาร โดยถือว่าเอกสารเป็นเสมือนข้อมูลต่าง ๆขององค์กร และ
เอกสารใช้เป็นหลักฐานส าคัญที่ต้องเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบหรือค้นคว้าใน อนาคต ดังนั้นต้องมีการเก็บ
เอกสารที่ดี เพ่ือรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ช ารุดเสียหาย สะดวกต่อการค้นหา
เมื่อต้องการใช้ และมีวิธีการเก็บเอกสารที่เหมาะสมกับภารกิจ ซึ่งผู้มีหน้าที่ในการเก็บเอกสารจ าเป็นต้องมี
ความรู้ด้านการเก็บเอกสารเป็นอย่างดีด้วย ดังนั้น ก่อนจะเก็บเอกสารจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าให้พร้อม
โดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 

1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับfill form      

   1.2  ความหมายของ fill form          

   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  

2 ขั้นด าเนินการสอน  

   2.1 ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      

   2.2 ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for fill form 

   2.3 ผสูอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Vocabulary for fill form  How to fill form 
หมายถึงอะไรใหนักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  

   2.4 ผสูอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  

2.5 . ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผาน 
ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
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ขั้นสรุป 

ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  

11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  

12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  

13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  

4.    ขั้นประเมินผล 

-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 

-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 

-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษา สามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูล มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับFill form รู้ความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Fill form 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่15  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมที่
คอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไรมี
ความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจ ากัดของการท างานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการท างานของเครื่องเป็นอย่างไร 
ดังนั้นห้องท างานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศท่ีปราศจากฝุ่นและความชื้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ     พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.2  ความหมายของ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.3  ฝกปฏิบัติการวิเคราะห์ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นกัศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for Crime Act 
   2.3 ผสูอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Vocabulary for Crime Act หมายถึงอะไรให
นักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผสูอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  
2.5 . ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผาน 
ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
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ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Vocabulary Crime Act คนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   
           3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ บอกความหมาย ค าศัพท์ พรบ. คอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอน
ข้อมูลได ้วิเคราะห์การกระท าความผิด ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ อธิบายการใช้ปุ่มช่วยเหลือได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ชี้แจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 16  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้นปีที่ 2    จ านวนเต็ม 25  คน 

 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่
คอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไรมี
ความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจ ากัดของการท างานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการท างานของเครื่องเป็นอย่างไร 
ดังนั้นห้องท างานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศท่ีปราศจากฝุ่นและความชื้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ     พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.2  ความหมายของ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.3  ฝกปฏิบัติการวิเคราะห์ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นกัศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for Crime Act 
   2.3 ผสูอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Vocabulary for Crime Act หมายถึงอะไรให
นักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผสูอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  
2.5 . ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผาน 
ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Vocabulary Crime Act คนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
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3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ บอกความหมาย ค าศัพท์ พรบ. คอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูลได้ 
วิเคราะห์การกระท าความผิด ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ อธิบายการใช้ปุ่มช่วยเหลือได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

 

 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

  

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ชี้แจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน ทบทวนวัตถุประสงค์ท่ีจะออกข้อสอบปลายภาค เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี ้
✓     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน ✓     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ ✓     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย ✓     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา ✓     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ ✓     
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  ✓    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ   ✓   
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน ✓     
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ ✓     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน ✓     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ✓     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ ✓     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม ✓     
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง ✓     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ✓     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ✓     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง ✓     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ ✓     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน   ✓   
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม ✓     
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม   ✓   
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน ✓     
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24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน ✓     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน  ✓    
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน ✓     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน  ✓    
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง ✓     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน ✓     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ ✓     
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
✓ 

    

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

รวมคะแนน 140 8 12  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.57 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

  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) 


