
  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
130 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน                                                               เวลา 14 ชั่วโมง 
เรื่อง แนวคิดและองค์ประกอบของ IoT                                                          เวลา 4 ชั่วโมง 
รายวิชา (ว23192) วิทยาการคำนวณ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั 
 สาระที่ 4 เทคโนโลย ี
 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมจีริยธรรม 

ตัวชี้วัด ม.3/1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. อธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT ได้ (K)  
 2. ออกแบบแนวคิดเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี IoT  ได้ (P)  
 3. ยกตัวอย่างประโยชน์ของเทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวันได้ (A) 
  
3. สาระสำคัญ 
 การทำให้อุปกรณ์หลายตัวสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมลู และทำงานร่วมกันได้นั้น  เรียกว่า  
เทคโนโลยี IoT ต้องอาศัยความสามารถของ Smart Device ซึ่งอุปกรณ์ทีม่ีหน่วยประมวลผล หรือเซนเซอร์
ภายในตัว เพ่ือส่งข้อมูลผ่าน Cloud Computing หรือ Wireless Network เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล
ภายในเครือข่ายเพื่อประมวลผล  และอาศัย Dashboard สำหรับแสดงผลและใช้ควบคุมการทำงานจากผู้ใช้ 
 
4. สาระการเรียนรู ้
 1. แนวคิดของเทคโนโลยี IoT 

2. องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT 
3. อุปกรณ์ทีใ่ช้สำหรับพัฒนาเทคโนโลยี IoT 
4. ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยี IoT 

 
5. รูปแบบการสอน/วิธีการสอน 
 1. วิธีการสอนแบบการใช้คำถาม (Questioning Method) 

2. วิธีการสอนโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) 
 
 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ความสามารถในการสื่อสาร 
 ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแกป้ัญหา 
 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี



  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
131 

 
7. ทักษะ 4Cs 

 ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 ทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration Skill) 
 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์    ซื่อสัตย์ สุจริต      
 มีวินัย       ใฝ่เรียนรู ้    
 อยู่อย่างพอเพียง      มุ่งมั่นในการทำงาน 
 รักความเป็นไทย      มีจิตสาธารณะ 
 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 
 
1. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แอปพลิเคชัน เพื่อวัดความรู้เดิมของ

นักเรียนก่อนเข้าสูกิ่จกรรม 
ขั้นนำ (5 นาที) 
1. ครูถามคำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า “นักเรียนรู้จักเทคโนโลยี IoT หรอืไม”่   
ขั้นสอน (30 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้า77 

เรื่อง เทคโนโลยี IoT  
2. ครูถามนักเรียนว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายไร้สายมีประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไร  
 (แนวคำตอบ เช่นสัญญาณ3G 4G ทำให้เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวก) 
3. ครูถามต่อว่าถ้าสมมติมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ แลปทอปของเราไม่มีความสามารถในการเช่ือมต่อเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ นักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตอย่างไร  
(แนวคำตอบ ค้นหาข้อมูลไดย้าก  แลกเปลี่ยนข้อมูลกันชา้เนื่องจากไม่มีอินเทอร์เน็ต  ไม่สามารถอัปเดต
ข่าวสารได้ Real time) 

4. ครูอธิบายว่า ยุคก่อนหน้านี้มือถือ และคอมพิวเตอร์ของเรายังไม่มีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
แต่ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้แทบทุกเครื่องจะมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าหากันได้ เช่น 
Bluetooth , Wifi Internet ทำให้อุปกรณห์ลายชิ้นเชื่อมต่อกัน  จึงทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกนัได้
อย่างรวดเร็ว  

5. ครูอธิบายว่าลักษณะการทำให้อุปกรณ์หลายชิ้นเชื่อมต่อเข้าหากันผ่านเครือข่าย  และทำการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเป็นแนวคิดที่คล้ายกับเทคโนโลยี IoT  

6. ครูอธิบายแนวคิด จุดกำเนิด และองค์ประกอบของของเทคโนโลยี IoT ในหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณ 
บริษทัอักษรเจริญทัศน์ อจท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้า 77-78 เรื่อง เทคโนโลยี IoT และองค์ประกอบของ
เทคโนโลยี IoT ว่าเป็นการทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีหน่วยประมวลผลและความสามารถในการเชื่อมต่อกับ

 ชั่วโมงที่ 1 
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อุปกรณ์อ่ืนได้  โดยไม่ต้องพึ่งพาความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อ่ืน  จึงทำให้อุปกรณ์สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้โดยตรง  เช่น  เครื่องพิมพ์ที่เช่ือมเข้า
ระบบ wifi และสั่งปริ้นท์งานผ่านระบบ wifi ไม่จำเป็นต้องเช่ือมเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์อีกต่อไป 
แต่สามารถสั่งงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่เชื่อมวงเครือข่าย wifi เดียวกัน  
 

 
ขั้นสอน (50 นาที) 
7. ครูถามนักเรียนว่าหากเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยี IoT ด้วยตนเองได้นักเรียนคิดว่าจะนำอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกสใ์ดมาเช่ือมต่อเครือข่าย และจะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายของอุปกรณ์นั้น
อย่างไร สุ่มนักเรียนตอบคำถาม3-5คน  
(แนวคำตอบ แอร์เชื่อมเน็ตแล้วเช็คอุณหภูมิจากที่ไหนก็ได้จากนั้นก็สั่งเปิด-ปิดแอร์ตอนไหนก็ได)้ 

8. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของ IoT เรื่ององค์ประกอบที่สำคัญทั้ง 3 ส่วนไดแ้ก่  
1) Smart Device ใช้นำเข้าข้อมูลจากเซนเซอร์  
2) Cloud Computing หรือ Wireless Network เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล  
3) Dashboard เพื่อใช้สื่อสารกับผู้ใช้  

ดังนั้นนอกจากอุปกรณ์จะสามารถเช่ือมต่อเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกันได้แล้วจะต้องมีส่วนติดต่อที่ใช้ควบคุม
การทำงานภายในระบบได้ด้วย เช่น สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือโดยใช้สื่อกลางเป็นระบบอินเทอร์เน็ต เปิด-ปิด 
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเครือขา่ยไร้สาย Wifi  

9. ครูให้นักเรียนวาดแผนผังการทำงานตามแนวคิดของเทคโนโลยี IoT และเขียนแนวคดิการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี IoT ในชีวิตประจำวันในแบบฝึกหัดบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 เรื่อง 
เทคโนโลย ีหนา้ 53-55 ข้อ 1-5   
(แนวคิดเชิงคำนวณ :  ในส่วนการแยกย่อย Decomposition นักเรียนฝกึกระบวนการแยกองค์ประกอบ  
โดยการเขียนองค์ประกอบย่อยของเทคโนโลยีในรูปแบบแผนผัง) 

 
 
ขั้นสอน (50 นาที) 
10. ครสูอบถามนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่ แอร์ที่บ้านเรารู้อุณหภูมิว่าเป็นกี่องศาภายในบ้านได้อย่างไร  

 (แนวคำตอบ มีตัวตรวจจับ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ มีเซนเซอร์ เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ) 
11. ครสูอบถามนักเรียนว่า  “นักเรียนรู้จักเซนเซอร์อะไรบ้าง  หรอืเคยเห็นเซนเซอร์ในอุปกรณ์ไหนบ้าง  

 (แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครผูู้สอน) 
 

12. ครแูนะนำบอร์ด micro:bit (ไมโครบิท) ที่มีเซนเซอร์หลากหลายสามารถนำมาใช้พัฒนาเทคโนโลยี IoT ได้
โดยให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณ บริษัทอกัษรเจริญทัศน ์อจท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน้า
79-8 เรื่อง ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี IoT และยกตัวอย่างอุปกรณ์ ไมโครบิท พร้อมบอก
ส่วนประกอบเบื้องต้น (กรณีที่โรงเรียนม ีmicro:bit ให้ครูแจกบอร์ด micro:bit ให้นักเรียนทำความรู้จัก) 

13.  ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาการคำนวณ บริษทัอักษรเจริญทศัน์ อจท ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 หน้า 
82 จากนั้นครอูธิบายตัวอย่างแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี IoT โดยใช้บอร์ดไมโครบิทเป็นอุปกรณ์ในการ
วัดอุณหภูมิแล้วส่งข้อมูลมาบนแทบเล็ท  ซึ่งเป็นส่วนแสดงผลและใช้แทปเล็ทเป็นอุปกรณ์เพื่อควบคุมการ

 ชั่วโมงที่ 2 

 ชั่วโมงที่ 3 
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ทำงานของพัดลมได้โดยกดปุ่มสั่งงาน A บนแทปเล็ทเพื่อเปิดพัดลม  พร้อมขึ้นสถานะเลข 1 บนบอรด์ไม
โครบิท  ให้ผูใ้ช้รู้สถานะการทำงานของพัดลมได้  และกดปุ่มงาน B เพื่อปิดพัดลมพร้อมขึ้นสถานะ0 บน
บอร์ดไมโครบิท 

14.  ครูตั้งคำถามกับนักเรียนว่าจากแนวคิดนี้หากให้นักเรยีนปรับใช้และพัฒนาต่อนักเรียนจะนำแนวคิดไป
พัฒนาต่ออย่างไร สุ่มนักเรียนตอบคำถาม 3-5 คน 

15.  ครูให้นักเรียนจับคู่กัน  จากนั้นทำแบบฝึกหัดแบบฝกึหัดบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. หน้า 55 ข้อที่ 6 
โดยแต่ละคู่เลือกแค่ 1 แนวคิด จากแบบฝกึหัดข้อ 5 นำแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT มาปรบัปรุง
ต่อโดยประยุกต์ใช้ความสามารถจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์

 
 
 
 

 
 

ขั้นสอน (40 นาที) 
16.  จากชั่วโมงที่ผ่านมาครูให้นักเรียนแต่ละคู่เลือกแนวคดิการพัฒนาเทคโนโลยี IoT แล้ว ในชั่วโมงนี้ครูให้

นักเรียนลงมือทำแบบฝึกตามเวลาท่ีกำหนด   
17.  ครูให้แตล่ะคู่ออกมานำเสนอแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ของตนเอง และใหเ้พื่อนในชั้นเรียนร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
18.  เมื่อนำเสนอเสร็จแล้ว  ให้คุณครูถามทุกคู่ว่า “จากที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฟังการนำเสนอ

แนวคิดคู่อ่ืนแล้ว นักเรียนคดิว่าอยากปรับปรุงแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยี IoT ของคู่ตนเองอย่างไร” 
ขั้นสรุป (10 นาที) 
1.  ครใูห้นักเรยีนช่วยกันสรุปแนวคิดของเทคโนโลยี IoT  
2.  ครถูามนักเรียนว่าจากการฟังแนวคิดของเพื่อนในชั้นเรียนมีแนวคิดใดน่าสนใจ หรือแนวคิดใดที่มีประโยชน์

ในชีวิตประจำวันได้จริงบ้าง  
3.  ครสูรุปแนวคิด และองค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT ให้นักเรียนฟัง พร้อมทั้งเน้นถึงความสำคัญเรื่อง

ประโยชน์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน 
4.  ครใูห้นักเรยีนทำแบบฝึกหัดเรื่อง เทคโนโลยี IoT หนา้ 56  ข้อ 7 
 
10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง แอปพลิเคชัน 

 2. หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แอปพลิเคชัน 
 
 
 
 

 ชั่วโมงที่ 4 



  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
134 

 
 
 
 
 
11.  การวัดและการประเมนิผล 
 11.1 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค ์ วิธีการประเมนิ เครื่องมือการประเมนิ เกณฑ์การประเมิน 
1.อธิบายแนวคิดและ
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี IoT ได้ (K)  

ตวรจแบบฝึกหัด เรื่อง 
เทคโนโลยี IoT (ข้อ1-3) 

แบบประเมิน
แบบฝึกหัด 
เรื่อง เทคโนโลยี IoT 

อธิบายแนวคิดและ
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี IoT ได้  ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน 

2.ออกแบบแนวคิดเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี IoT 
ได้ (P) 

1.ตรวจการออกแบบ
แนวคิดในการพัฒนา
เทคโนโลยี IoT ใน
แบบฝึกหัดเรื่อง 
เทคโนโลยี IoT (ข้อ5-7) 
2.ประเมินการนำเสนอ
แนวคิดในการพัฒนา
เทคโนโลยี IoT  

1.แบบประเมิน 
แบบฝึกหัด 
2.แบบประเมิน 
การนำเสนอ 

1.ออกแบบแนวคิดในการ
พัฒนาเทคโนโลยี IoT ได้
ตรงตามแนวคิดของ
เทคโนโลยี ในระดับ
คุณภาพพอใช้ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน 
2.นำเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาเทคโนโลยี IoT ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน 

3.ยกตัวอย่างประโยชน์
ของเทคโนโลยี IoT ใน
ชีวิตประจำวันได้ (A)  
 

ตรวจแบบฝึกหัดเรื่อง 
เทคโนโลยี IoT (ข้อ 8)   

แบบฝึกหัด 
เรื่อง เทคโนโลยี IoT 
ข้อ 7  

ยกตัวอย่างเทคโนโลยี IoT 
ในชีวิตประจำวัน ถูกต้อง 
60% ขึ้นไปถือว่าผ่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.2 การประเมินการนำเสนองานกลุ่ม 
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ที ่ รายการประเมิน 
คุณภาพผลงาน 

4 3 2 1 
1 นำเสนอการประยุกต์แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT กับ

ความสามารถของ micro:bit ได้น่าสนใจและสื่อสารเข้าใจง่าย ชัดเจน 
    

2 อธิบายการทำงานของแนวคิดได้เข้าใจ และถูกต้องตามหลักการ และตอบ
คำถามได้ 

    

3 มีความคิดสร้างสรรค์     
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     
5 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     

รวม  
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
16 – 20 ดี 
10 – 15 พอใช ้

น้อยกว่า 10 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.3 การประเมินแบบฝึกหดั เรื่อง เทคโนโลยี IoT (แนวคิดและองค์ประกอบของ IoT) 

ประเดน็ในการประเมิน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

3 2 1 
1.อธิบายแนวคิดของ
เทคโนโลยี IoT  

อธิบายแนวคิดของ
เทคโนโลยี IoT ได้
ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด 

อธิบายแนวคิดของ
เทคโนโลยี IoT ได้
ถูกต้อง 50% ขึ้นไป 

อธิบายแนวคิดของ
เทคโนโลยี IoT ได้
ถูกต้อง น้อยกว่า 50% 
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2.แผนผังการทำงาน
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี IoT 

เขียนแผนผังการทำงาน
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี IoT ได้เป็น
ระบบ  ถูกต้องและ
เข้าใจง่ายทั้งหมด 

เขียนแผนผังการทำงาน
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี IoT ได้เป็น
ระบบ  ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย 50% ขึ้นไป 

เขียนแผนผังการทำงาน
องค์ประกอบของ
เทคโนโลยี IoT ได้เป็น
ระบบ  ถูกต้องและ
เข้าใจง่าย น้อยกว่า 
50% 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช ้

น้อยกว่า 3 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.4 การประเมินแบบฝึกหดั เรื่อง เทคโนโลยี IoT (การออกแบบแนวคิดในการพัฒนา 
       เทคโนโลย ีIoT) 

ประเดน็ในการประเมิน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

3 2 1 
1.ระบุปัญหาทีพ่บเจอใน
ชีวิตประจำวัน และ
แนวทางการพัฒนา  

ระบุปัญหาที่พบเจอใน
ชีวิตประจำวันได้
น่าสนใจ  และอธิบาย
แนวทางการพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยี IoT ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

ระบุปัญหาที่พบเจอใน
ชีวิตประจำวันได้
น่าสนใจ  และอธิบาย
แนวทางการพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยี IoT ได้
ถูกต้องครบ 50% ขึ้นไป 

ระบุปัญหาที่พบเจอใน
ชีวิตประจำวันได้  และ
อธิบายแนวทางการพัฒนา
โดยใช้เทคโนโลยี IoT ได้
ถูกต้องครบ น้อยกว่า 50% 

2.ออกแบบแนวคิดใน ออกแบบแนวคิดในการ ออกแบบแนวคิดในการ ออกแบบแนวคิดในการ
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การพัฒนาเทคโนโลยี 
IoT กับความสามารถ
ของบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

พัฒนาเทคโนโลยี IoT 
กับความสามารถของ 
บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอรไ์ด้
น่าสนใจ  สร้างสรรค์  
หลักการถูกตอ้งครบถ้วน
ทั้งหมด  และเลือกใช้
อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 

พัฒนาเทคโนโลยี IoT 
กับความสามารถของ 
บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอรไ์ด้
น่าสนใจ หลักการ
ถูกต้อง และเลอืกใช้
อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 50% ขึ้น
ไป 

พัฒนาเทคโนโลยี IoT กับ
ความสามารถของ บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอรไ์ด้
หลักการถูกต้องครบถ้วน 
และเลือกใช้อปุกรณ์ได้
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
น้อยกว่า 50% 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
  

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช ้

น้อยกว่า 3 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

12. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
13. บันทึกผลหลังการสอน 
  
 
  
  
 
 
 
 

  ด้านความรู ้
      
      
  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 

  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ     
                                                                            (   ) 
                                                                ตำแหน่ง    ....... 
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  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 


