
 

 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
   รหัสวิชา10527304     วิชางานแม่บ้านโรงแรม 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         พุทธศักราช2559 
   

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561 
 

ครูผู้สอน นางปติญา      มังคละคีรี 
สาขาวิชา การโรงแรม 

 
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม           ชั้น  ปวช.2 

จ านวนเต็ม      8     คน  ห้องเรียน ปฏิบัติ  2 
เวลาเรียน วันจันทร์          เวลา 08.00 – 12.00 น 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........1.........................    วันที่.....5 พฤศจิกายน  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..-... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 ชี้แจงเงื่อนไขการเรียน การวัดผลประเมินผล  
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม 
          1.1 ความหมายของงานแม่บ้านโรงแรม 
          1.2 ความส าคัญของแผนกแม่บ้าน 
          1.3 คุณสมบัติและลักษณะส าคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน 
          ปฏิบัติ Mind Map คุณสมบัติของพนักงานแม่บ้าน 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์  
-แบบทดสอบก่อนเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนเขียนคุณสมบัติพนักงานแม่บ้านโรงแรมได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 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 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียนเนื่องจากเป็นสัปดาห์แรก  
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........2.........................    วันที่.....12 พฤศจิกายน  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8... คน   ขาดเรียน..-... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
  บทที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม  ( ต่อ) 
           1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านโรงแรม 
          1.5 หลักการท างานพ้ืนฐานของงานแม่บ้านโรงแรม 
          1.6 อุตสาหกรรมโรงแรมกับงานบ้านโรงแรม 
      ปฏิบัติ ค้นคว้าโครงสร้างการท างานแม่บ้าน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน  การมีส่วนร่วม   
รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความกระตือรือร้น ความมั่นใจในตนเอง ความรับผิดชอบ   
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนระบุโครงสร้างการท างานของแม่บ้านโรงแรมได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 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 
 -  
       ลงชื่อ........................................................ 
                                         ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........3.........................    วันที่.....19 พฤศจิกายน  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..-... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
 บทที่ 2. การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
           2.1 คุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้บริหารงานแม่บ้าน 
           2.2 การรักษาคุณภาพของการบริการ 
           2.3 การรักษาคุณภาพของงานบริการ 
       ปฏิบัติ ค้นคว้าคุณสมบัติของผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรม   

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์  
-แบบทดสอบก่อนเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์   
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนสรุปคุณสมบัติของผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสอดคล้องกับผู้เรียน กิจกรรมเหมาะสมกัลเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และ
มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้   
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 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน   
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........4.........................    วันที่.....26  พฤศจิกายน  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......1.... คน   ขาดเรียน..7... คน 
1.   หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
     บทที่ 2 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (ต่อ) 
           2.4 แนวทางในการวางแผนการจัดการก าลังบุคลากร 
           2.5 การจัดทรัพยากรบุคคล 
      ปฏิบัติ ค้นคว้าลักษณะของทรัพยากรบุคคลแผนกงานแม่บ้านในโรงแรม    
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย /ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

 3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  องค์รวม  การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คณุธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนจ าแนกลักษณะของทรัพยากรบุคคลแผนกงานแม่บ้านในโรงแรมได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 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 
 -แนะน าให้ผู้ขาดเรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........5.........................    วันที่.....3  ธันวาคม  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.....8. .... คน   ขาดเรียน..-... คน 
1.   หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ..    
      บทที่  3.  การจัดห้องพัก 

           3.1 ประเภทของห้องพัก 
        -ห้องเตียงคู่   -ห้องเตียงเดี่ยว 
       -ห้องคู่   -ห้องสวีท 
       -ห้องสตูดิโอ  
      ปฏิบัติ ค้นคว้าลักษณะของห้องประเภทต่างๆ  

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวดีีทศัน์  
-แบบทดสอบก่อนเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ องค์รวม 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์  
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนจ าแนกประเภทลักษณะของห้องประเภทต่างๆได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 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 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน  
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........6...    วันที่.....10  ธันวาคม  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..-... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
หยุดราชการ บทที่ 3 การจัดห้องพัก ( ต่อ )  น าเนื้อหาไปสอนเพ่ิมเติมในชั่วโมงท่ีว่าง 
ลักษณะของเตียงชนิดต่างๆ 

  2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย  
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนค้นคว้ารูปแบบของเตียงชนิดต่างๆได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้  
 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 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน    
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........7....    วันที่.....17  ธันวาคม  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..-... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
      บทที่  3.  การจัดห้องพัก ( ต่อ ) 
            3.3 ความรู้เรื่องราคาห้องพัก 
   -สถานะห้องพัก  -อัตราค่าห้องพัก 
  -อัตราค่าบริการอ่ืน 
      ปฏิบัติ วิเคราะห์ราคาห้องพักรูปแบบต่างๆ 

  2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์ 
- กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤตกิรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน   
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนจ าแนกราคาห้องพักแบบต่างๆไถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้   
 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 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน   
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........8....    วันที่.....24 พฤศจิกายน  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..-... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
 บทที่  3.  การจัดห้องพัก ( ต่อ ) 
            3.4 การท าความสะอาดห้องพัก 
        -การท าความสะอาดเพดาน  -การท าความสะอาดผนัง 
            -การท าความสะอาดเตียง  -การท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ 
      ปฏิบัติ ฝึกการท าความสะอาดห้องพัก 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์/ฝึกปฏิบัติจริง  
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนท าความสะอาดห้องพักตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
  กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนดและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีความม่ันใจในตนเอง
มากขึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบ  
 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 
 - 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........9.........................    วันที่....31  ธันวาคม  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม).......... คน   เข้าเรียน.......... คน   ขาดเรียน..-... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
  หยุดราชการ  น าเนื้อหาไปเรียนเพ่ิมเติมในสัปดาห์ต่อไป 

     บทที่ 4.  การจัดการบริเวณสาธารณะ 
           4.1 ความหมายของบริเวณสาธารณะ 

  2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์  
-แบบทดสอบก่อนเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนระบุลักษณะบริเวณสาธารณะได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน   
 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 
 -  
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........10.........    วันที่.....7 มกราคม  2561.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..-.. คน 

2. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
สอบกลางภาค 

 บทที่   4.  การจัดการบริเวณสาธารณะ 
           4.1 ความหมายของบริเวณสาธารณะ 
 4.2 หลักการท าความสะอาดทั่วไป 
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์/ฝึกปฏิบัติจริง 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนฝึกการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะในอาคารเรียนตามขั้นตอนไดถู้กตอ้ง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด   ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้  
 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 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน   
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........11.........................    วันที่....14  มกราคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......7.... คน   ขาดเรียน..1... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 บทที ่ 4.  การจัดการบริเวณสาธารณะ ( ต่อ ) 
         4.3 หน้าที่ความรับผิดชอบในการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
        4.4 งานท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
    ปฏิบัติ ท าความสะอาดบริเวณห้องน้ าสาธารณะในอาคารเรียน   

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน   
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ฝึกปฏิบัติจริง  
- กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

ปฏิบัต ิฝึกกรอกข้อมูลลงในเอกสารการจองห้องพัก  
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง   ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนท าความสะอาดหอ้งน ้าสาธารณะไดถู้กตอ้ง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด เน้ือหาเหมาะสมช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง  ครูสอนได้
ตามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดค้รบ  
 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 
 -       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........12.........................    วันที่.....21  มกราคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......7.... คน   ขาดเรียน..1.. คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
     บทท่ี  4.  การจัดการบริเวณสาธารณะ ( ต่อ ) 

         4.5 ขั้นตอนการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
         4.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ  
   ปฏิบัติ  ฝึกใช้เครื่องมือท าความสะอาดในงานแม่บ้านบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ              
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์/ฝึกปฏิบัติจริง  
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนฝึกใช้เครื่องมือแต่ละชนิดในการท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะได้ถูกต้อง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้จัดกิจกรรมได้ครบตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 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 
 - แนะน าให้ผู้ขาดเรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนและส่งงานเพ่ิมนอกเวลาเรียนได้ 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........13.........................    วันที่.....28  มกราคม  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8... คน   ขาดเรียน..-... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

      บทท่ี 5.  การจัดการงานส่วนอ่ืนของงานแม่บ้านโรงแรม 
           5.1 งานห้องผ้าและซักรีด 
           5.2 งานห้องดอกไม้ 

     ปฏิบัติ   เขียนMind Map การท างานชองงานห้องผ้าซักรีด งานห้องดอกไม้                     
 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์  
-แบบทดสอบก่อนเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนสรุปการท างานของห้องผ้าซักรีดและงานห้องดอกไม้ได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง   
ครูสอนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 
 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 
 -ไม่มีผู้ขาดเรียน  
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



บันทึกหลงัสอน 
ครั้งที่..........14.........................    วันที่.....4  กุมภาพันธ์  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
บทที่ 5.  การจัดการงานส่วนอ่ืนของงานแม่บ้านโรงแรม ( ต่อ ) 
           5.3 งานมินิบาร์ 

       5.4 งานรับแจ้งของหาย 
    ปฏิบัติ   ฝึกท าความสะอาดมินิบาร์  
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  

 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์/ฝึกปฏิบัติจริง  
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน   
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนระบุขั้นตอนการท าความสะอาดมินิบาร์ได ้
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง   
 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 
 -   
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........15.........................    วันที่....11  กุมภาพันธ์  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน.... คน 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 บทท่ี 6.  เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม 
           6.1 ความหมายของเอกสารในแผนกแม่บ้าน 6.2 ความส าคัญของเอกสารในแผนกแม่บ้าน 
           6.3 การจัดเอกสารภายในส านักงานแม่บ้านโรงแรม  6.4 เอกสารงานท าความสะอาดห้องพัก 
           6.5 เอกสารงานท าความสะอาดบริเวณสาธารณะ 
       ปฏิบัติ  ค้นคว้าแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ตัวอย่างของจริง  
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ 

3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนเขียนเอกสารแบบฟอร์มต่างๆไดถู้กตอ้ง 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง 
และมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้สามารถจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 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 
 -   
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........16.........................    วันที่.....18  กุมภาพันธ์  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8... คน   ขาดเรียน.... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่ 6.  เอกสารงานแม่บ้านโรงแรม ( ต่อ ) 

           6.6 เอกสารงานห้องผ้าและซักรีด 
           6.7  เอกสารงานห้องดอกไม้ 
           6.8 เอกสารรายงานมินิบาร์ 
           6.9 เอกสารรายงานรับแจ้งของหาย 
      ปฏิบัติ  แสดงการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย /ฝึกปฏิบัติ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนฝึกกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มไดถู้กตอ้ง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด  ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไดค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 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 
 -ออก 
                 ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........17........................    วันที่.....25  กุมภาพันธ์  2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
        บทที ่7. สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานแม่บ้านโรงแรม 
           7.1 ความหมายของสุขอนามัย   7.2 ระเบียบการอนามัยของงานแม่บ้านโรงแรม 
           7.3  ความหมายของความปลอดภัย  7.4  ความส าคัญของความปลอดภัยกับงานแม่บ้านโรงแรม 
           7.5 อุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงแรม  7.6 วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดในโรงแรม 
      ปฏิบัติ ค้นคว้าวิธีป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงแรม  

 2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
 -ถาม/ตอบ  
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์  
-แบบทดสอบหลังเรียน  
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบติัภยัท่ีเกิดข้ึนในโรงแรมไดถู้กตอ้ง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กิจกรรมเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้สามารถจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไดค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 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 
      - ออก      ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 



แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........18.........................    วันที่.....4  มีนาคม   2562.....  เวลา  08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)........8... คน   เข้าเรียน.......8.... คน   ขาดเรียน..-... คน 

2. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
 สอบปลายภาค 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  
  ข้อสอบทฤษฏีและสอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล  

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง    องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนระบุความส าคญัของงานแม่บา้นโรงแรมไดถู้กตอ้ง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง 
และมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้สามารถจดักิจกรรมการเรียน
การสอนไดค้รบตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 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 
 -   
 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีรี ) 

                                   อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 



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 และการวัดผล 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 /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
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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 147 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.2 

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) 


