
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส  10527420 วชิา การจัดดอกไม้ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 

จัดท าโดย 
 นางปติญา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

บันทึกความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคิดเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
        หวัหนา้สาขาวชิาการโรงแรม 

......./................./2560 
 

 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
2.       
         ……………………… 
        ( ผศ.สุจิน  สุนีย ์)        
      รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
           ...../................./2560 
 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
................................................................................ 

................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

ค าน า 
 

 
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  รายวชิาการจดัดอกไมร้หสัวชิา10527402 

จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2560 

   การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์
แก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะน าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
           สาขาวชิาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม      มหาวทิยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10527402    วชิา การจดัดอกไม ้
2.จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต         3 (2-2-5) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาชีพเลือก 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
          นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2                ระดบัชั้นปวช.2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
    ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกัน 
    ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
หอ้ง ปฏิบติัการ 1   สาขาวชิาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวชิา10527420     วชิา การจดัดอกไม ้                                          จ  านวน 3   หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 2  สาขาวชิาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(

5) 

รว
ม(
40

) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

จ า
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (

5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

น า
ไป
ใช้

(5)
 

วเิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเม

ินค่
า(5

) 

1.การเลือกวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้ 5 4 2 2 - - 4 5 22 5 6 

2.การเตรียมดอกไม ้ ใบไมแ้ละการเก็บรักษา 4 5 3 2 3  - 4 4 25 4 9 

3.การออกแบบจดัดอกไม ้ 5 5 4 4 3  - 5 5 31 2 12 

4.การจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 4 5 5 4 4  - 5 5 32 1 15 

5.การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ 4 4 4 4 2 - 4 5 27 3 9 

6.การค านวณตน้ทุนและก าหนดราคาขาย 
 

  2 3 3 2 1 2 4 4 21 6 3 

            
            
            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 24 26 21 18 12 2 27 28 158 21 54 
ล าดับความส าคัญ 4 3 5 6 7 8 2 1    

 
ค าอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความส าคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา 10527420     ช่ือวชิาการจดัดอกไม ้
จ านวนหน่วยกิต  2    หน่วยกิต  จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์    3     ชัว่โมง    54     ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  การเลือกวสัดุอุปกรณ์ในการจดั
ดอกไม ้
 

1. อธิบายวธีิการเลือกวสัดุอุปกรณ์ ในการจดัดอกไม  ้
2. จ าแนกวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้
3. ปฏิบติัการเลือกวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไมส้ด

และดอกไมแ้หง้ 
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ รักษาความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
แสดงพฤติกรรมถึงความสนใจใฝ่รู้ ขยนั อดทน มี
ความรับผดิชอบในการท างานและมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน การเตรียมดอกไม ้ใบไมแ้ละ
การเก็บรักษา 
 

 

1.   
1. อธิบายขั้นตอนการเตรียมดอกไม ้ใบไมแ้ละการ

เก็บรักษา 
2. แสดงขั้นตอนการเตรียมดอกไม ้ใบไมแ้ละการ

เก็บรักษา 
3. ปฏิบติัการเตรียมดอกไม ้ใบไม ้
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน 

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
2.          แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้    
3.         ความประหยดั ซ่ือสัตยแ์ละมีความรับผดิชอบ 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การออกแบบจดัดอกไม ้
 
 
 
 

 

1.  อธิบายขั้นตอนการออกแบบจดัดอกไม ้
2. วางแผนการออกแบบจดัดอกไม ้
3. ปฏิบติัการออกแบบจดัดอกไมรู้ปทรงต่างๆตามท่ี

ก าหนด 
4. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความละเอียด รอบคอบ  
5. แสดงพฤติกรรมมีความรับผิดชอบ ประหยดั

ซ่ือสัตย ์และมีวนิยั 



 

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 

 

1. บอกขั้นตอนการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 
2. อธิบายวธีิการจดัดอกไมรู้ปแบบต่างๆตามท่ี

ก าหนด 
3. วางแผนการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 
4. ปฏิบติัการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 
5. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รอบคอบ อดทน มีความรับผิดชอบ ประหยดั 
ซ่ือสัตย ์รักษาความปลดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  

 
หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ี
ในโอกาสต่างๆ 
 

 

1. อธิบายวธีิการจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาส
ต่างๆ 

2. วางแผนจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ 
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไมต้กแต่ง

สถานท่ีอยา่งเหมาะสม 
4. ปฏิบติัจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้

แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 
6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รับผดิชอบ ประหยดั รักษาความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การค านวณตน้ทุนและก าหนด
ราคาขาย 
 
 

1.   อธิบายขั้นตอนการคิดค านวณตน้ทุนและก าหนด
ราคาขาย 
2.  จ  าแนกรายละเอียดในการคิดค านวณตน้ทุน 
3.แสดงวธีิการคิดค านวณตน้ทุนและก าหนดราคาขาย 
4.  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์มีวนิยัและมีความ
สนใจใฝ่รู้ 

5.   แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ อดทนและมี
ความรอบคอบ 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มติิ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี  11  เก่ง 
รหัส10527420      วชิาการจัดดอกไม้      หน่วยกติ 3 (2-2-5) 
ระดับช้ันปวช.2     สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(

50
) 

ล า
ดับ

คว
าม
ส า
คัญ

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(

5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั
(5)

 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(

5) 

ขย
นัอ

ดท
น(

5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน การเลือกวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้ 

2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 28 5 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การเตรียมดอกไม ้
ใบไมแ้ละการเก็บรักษา 

2 5 2 4 4 5 3 3 4 2 34 2 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การออกแบบจดั
ดอกไม ้

2 5 4 3 3 5 1 2 4 1 30 4 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การจดัดอกไมแ้บบ
ต่างๆ 

1 5 3 3 5 5 2 1 5 1 31 3 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การจดัดอกไม้
ตกแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ 

3 6 4 5 4 4 1 4 5 1 37 1 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การค านวณตน้ทุน
และก าหนดราคาขาย 
 

2 5 2 3 2 4 1 1 4 1 25 6 



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 

              1.   มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ 
2.  สามารถใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการจดัอกไม ้
3.  สามารถจดัดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ 
4.  มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

  
 

 

2.สมรรถนะรายวชิา 

               1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้

  2.  จดัดอกไมข้ั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ ตามโอกาสและหลกัสากล 

             
 

3.ค าอธิบายรายวชิา 

                 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม ้ใบไม ้
การเก็บรักษา การใชด้อกไมท้ดแทน การค านวณตน้ทุน  ก าหนดราคาขาย  การจดัดอกไมข้ั้นพื้นฐาน
รูปแบบต่างๆ ตามหลกัสากล การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ และฝึกปฏิบติัการจดัดอกไม ้

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
           36 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36  ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
     90 ชัว่โมง 

 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ    1   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.  มีวนิยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสัตยใ์นการท างานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. รักษาส่ิงแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
5. มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งค  าถามและตอบค าถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  (Learning Center)  
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีท าดีและท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามส าคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 

 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 



 

 

1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ
สังเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบค าถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  
 

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการศึกษางานจดัดอกไมแ้บบต่างๆได ้
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในการจดัดอกไมแ้บบต่างๆได ้
 3.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานจดัดอกไมส้ดและแหง้ได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนคน้ควา้และน าเสนอผลงานส าเร็จงานจดัดอกไมไ้ดส้วยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย 
3. ผูเ้รียนท างานดว้ยความรอบรู้  มีวนิยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดและห่างไกลยาเสพติด 
 

เง่ือนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานจดัดอกไมต้ามขั้นตอนได ้
2.ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูสื้บทอดการจดัดอกแบบบสากลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3.ผูเ้รียนปฏิบติัช้ินงานโดยประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและน าไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 
เง่ือนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีความรอบรู้  รอบคอบ  มีวนิยั มีความสนใจใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสัตยมี์ความปลอดภยั รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 
 

2. ความรู้ 



 

 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัดอกไม ้ การเลือก  เตรียม วสัดุอุปกรณ์  

การจดัดอกไม ้  วธีิการเก็บรักษาช้ินงาน สามารถจดัดอกไมรู้ปแบบต่างๆ ตามหลกัสากลรวมถึงประยกุต์
รูปแบบการจดัดอกไมแ้บบใหม่ๆ ใหมี้ความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน  สวยงาม น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
รวมถึงสามารถค านวณตน้ทุนและก าหนดราคาไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัและน าความรู้ไปบูรณาการในรายวชิาอ่ืนได ้
 

2.2 วธีิการสอน 
              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวชิาท่ี
ก าหนดใหเ้รียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั แนวทางการจดัการเรียนการสอนจึงใชค้วามหลากหลาย
รูปแบบ  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน  วธีิการสอนท่ีน ามาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive 
Learning โดยผูส้อนบรรยายประกอบการสาธิตขั้นตอนการประดิษฐช้ิ์นงาน ช่วยใหผู้เ้รียนแสดงความ
คิดเห็น  และใชก้ารสอนแบบLearning  by  Doing เพื่อให้ผูเ้รียนทุกคนไดป้ฏิบติัช้ินงานดว้ยตนเอง  รวมถึง
ใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเป็นการท างานกลุ่ม นอกจากน้ีใชก้ารสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความคิดรวบยอดท่ีน าความรู้มาประยกุตใ์หไ้ดรู้ปแบบการจดัดอกไมใ้หม่ๆ นอกจากน้ียงัใชก้ารสอนแบบ
ศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เป็นตน้  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.ประเมินผลงานส าเร็จเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น  

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวเิคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ แสดงผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถประยกุตช้ิ์นงานใหม่ได ้
 
 

 



 

 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ ปฏิบติั
ช้ินงานตามขอ้ก าหนด ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน          
มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมี วจิารณญาณ (Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้ าเสนอปัญหาหรือขอ้ก าหนดและดูแลใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

      2. ประเมินจากผลงานส าเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                 3. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดิชอบในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการท างานเป็นทีม เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัท างานทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ด็กเก่งปนกบัเด็กอ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 
      3. ใหผู้เ้รียนก าหนดความรับผดิชอบในการท างานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดิชอบในการด าเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินผลงานสมาชิกในกลุ่มโดยเปรียบเทียบผลงานส าเร็จ 



 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคัดเลอืกแหล่งข้อมูล   
1. ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการเก็บขอ้มูลและน าเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1. ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ 
2. ใชส่ื้อการสอนของจริงเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการน าเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการน าเสนอผลงานหนา้                 
ชั้นเรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานส าเร็จตามท่ีก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมนิผล 

5.1แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวชิาจดัดอกไม ้
บทที ่1   การเลอืกวสัดุอุปกรณ์
ในการจัดดอกไม้ 
1. การเลือกดอกไม ้ใบไม ้
2. หลกัการเลือกซ้ือดอกไม ้
ใบไม ้
3. ชนิดของดอกไม ้ใบ ไมท่ี้
จ าหน่ายในทอ้งตลาด 
4. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดั
ดอกไม ้
5. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน
การจดัดอกไม ้
6. ประเภทของภาชนะท่ีใชจ้ดั
ดอกไม ้
7. รูปทรงของภาชนะ 
8. แนวทางในการเลือกภาชนะ
ส าหรับจดัดอกไม ้ 
ปฏิบัติ  จ  าแนกวสัดุและเตรียม
อุปกรณ์ในการจดัดอกไม้
ลกัษณะต่างๆ 
  
  
 
 

4 4 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน การวดัผลและ
ประเมินผล 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. น าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4.  ผูเ้รียนเล่าประสบการณ์ในการจดั
ดอกไม ้
5. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือก
วสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้
6. ครูสรุปสาระส าคญัและขยายผล
ประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยใช้
power  point 
 7.  ผูเ้รียนฝึกจ าแนกวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
จดัดอกไมเ้ป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนเขียนภาพ
ดอกไมต้ามท่ีก าหนดเป็นรายบุคคล             
10. มอบหมายใหผู้เ้รียนสืบคน้วสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัดอกไมพ้ร้อมบนัทึก
ขอ้มูลรายละเอียดลงในCD น าเสนอ
ผลงานในสัปดาห์ต่อไป 
12. การเรียนการสอน ใชว้ธีิการ
บรรยาย ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ 
อภิปราย ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มและ

 



 

 

รายบุคคล  
3-5  บทที ่2  การเตรียมดอกไม้  

ใบไม้และการเกบ็รักษา 
 1.  เทคนิคการตดัก่ิงกา้น
ดอกไม ้
2. การใชน้ ้ายาเคมีกบัดอกไม ้
ใบไม ้
3. หลกัและวธีิการท าให้
ดอกไมค้งทน  
4. เทคนิคการใชล้วดกบั
ดอกไมแ้ละใบไม ้ 
ปฏิบัติ  การเตรียมดอกไม ้
ใบไม ้
 

6 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียม
ดอกไม ้ ใบไมแ้ละการเก็บรักษา 
5.แจกตวัอยา่งผลงานส าเร็จการเตรียม
ดอกไมใ้บไม ้ใหผู้เ้รียนศึกษา 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเด็กเก่งปนเด็กอ่อนให้
แต่ละกลุ่มฝึกเตรียมดอกไม ้ ใบไมแ้ละ
เก็บรักษาดว้ยวธีิการต่างๆ ตาม
ขอ้ก าหนด เป็นกลุ่มผูเ้รียนร่วมกนั 
เปรียบเทียบผลงานส าเร็จและน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนฝึกเตรียม
ดอกไม ้ ใบไมช้นิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
เรียน เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ส่งผลงาน
ในสัปดาห์ต่อไป เป็นรายบุคคล 
9. ท าแบบทดสอบหลงัเรียนหากไม่ผา่น
เกณฑใ์หท้  าแบบทดสอบอีกคร้ัง 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
สาธิต ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคล 
 
 
 
 

 



 

 

6-8 
 

บทที ่3  การออกแบบจัด
ดอกไม้ 
1. ท่ีมาของการออกแบบจดั
ดอกไม ้
2. องคป์ระกอบของศิลปะ 
 
ปฏิบัติการออกแบบจดัดอกไม ้
 
 
 
 

6 6 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน
การออกแบบจดัดอกไม ้โดยใชp้ower 
point  และของจริง  
5.แบ่งกลุ่มผูเ้รียน ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบจดัดอกไมโ้ดยค านึงถึง
องคป์ระกอบศิลปะ ท่ีใชจ้ดัดอกไม ้
รูปแบบต่างๆ คนละ 4 แบบ ส่งผลงาน
ทา้ยชัว่โมง 
 6.ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลงานครูสรุป
สาระส าคญัและประเด็นเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้  รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
7. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้ภาพ
การจดัดอกไมแ้บบต่างๆ จาก
อินเตอร์เน็ทและวเิคราะห์ลกัษณะการ
จดัท่ีใชอ้งคป์ระกอบศิลปะใหเ้กิดความ
สวยงาม บนัทึกผลงานลงในแผน่ CD  
กลุ่มละไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาพ ส่งตวัแทน
น าเสนอผลงานในสัปดาห์ต่อไป 
9.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่ม 
 

 

 
9 
 

 
สอบกลางภาค 

 
2 

 

2 
 
แบบประเมินผลกลางภาค 
 

 



 

 

10-14 
 
 

บทที ่4 การจัดดอกไม้แบบ
ต่างๆ 
1. การจดัดอกไมแ้บบสากล 
2. การจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น 

 ปฏิบัติ  จดัดอกไมรู้ปแบบ
ต่างๆ 

 
 

10 
 

     10 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
ดอกไมแ้บบต่างๆ พร้อมสาธิตขั้นตอน
การจดัดอกไม ้
5.แจกแผน่ภาพแจกนัดอกไมแ้บบ
ต่างๆ  ใหทุ้กกลุ่มพิจารณาและช่วยกนั
เล่าประสบการณ์รูปแบบการจดั
ดอกไมท่ี้เคยท าหรือพบเห็นเป็น
รายบุคคล ใหผู้ส้อนและเพื่อน ๆ ฟัง 
6. ครูจบักลุ่มใหเ้ด็กเรียนอ่อน กบัเด็ก
เรียนเก่งรวมปนกนั ฝึกปฏิบติัการจดั
แจกนัดอกไมแ้บบต่างๆตามท่ีก าหนด
เป็นกลุ่มและส่งผลงานส าเร็จ น าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียนและเปรียบเทียบ
ผลงานส าเร็จทา้ยชัว่โมง 
7. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้  รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานผูเ้รียนออกแบบการ
จดัดอกไมแ้บบฟรีสไตลห์รือสมยัใหม่ 
พร้อมจดัตามแบบคนละ1  ช้ินงาน  
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนในสัปดาห์
ต่อไป ผลงานหากไม่ผา่นเกณฑใ์หท้  า
ใหม่อีกคร้ัง 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย
ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ  อภิปราย 
ฝึกปฏิบติั  กิจกรรมกลุ่ม 

 
 



 

 

 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการจดั
ดอกไมรู้ปแบบต่างๆ 
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการพิจารณา
เลือกวสัดุท่ีน ามาใชไ้ดเ้หมาะสมต่อการ
จดัดอกไมแ้บบต่างๆ ช่วยใหเ้กิดการ
ประหยดัทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมถึง
สามารถน าวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ไดม้ากข้ึน เช่น ก่ิงไม ้
เถาวลัย ์  เห็ดแหง้  เป็นตน้ 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
จดัดอกไมแ้บบฟรีสไตลห์รือสมยัใหม่  
โดยวางแผน ออกแบบแจกนัดอกไม ้
เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมก่อนการ
จดั 

15-16 
 

บทที ่5 การจัดดอกไม้ตกแต่ง
สถานทีใ่นโอกาสต่างๆ  
1. การจดัดอกไมป้ระดบัพวง
มาลา 
2. การจดัดอกไมป้ระดบังาน
ศพ 
3. การจดัดอกไมป้ระดบัโตะ๊
หมู่บูชา 
4. การจดัดอกไมง้านแต่งงาน 
5. การจดัดอกไมป้ระดบัพวง
หรีด 

4    4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาส
ต่างๆ  
5. ครูสาธิตการจดัดอกไมต้กแต่ง
สถานท่ีในโอกาสต่างๆ  เช่น จดัตกแต่ง
เชิงเทียน   จดัตกแต่งบนัได   

 
 



 

 

ปฏิบัติ   การจดัดอกไมต้กแต่ง
สถานท่ีในโอกาสต่างๆ 

6.ครูแจกวสัดุอุปกรณ์ใหผู้เ้รียนฝึกจดั
ดอกไมต้กแต่งสถานท่ีตามขอ้ก าหนด 
เป็นกลุ่ม โดยออกแบบและฝึก
ปฏิบติัการจดัดอกไมต้ามแบบ  
น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนและ
เปรียบเทียบผลงานส าเร็จ  
7. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนหาภาพการ
จดัดอกไมใ้นโรงแรม โอกาสต่างๆ  มา
คนละ  5  แบบ  บนัทึกผลงานลงในCD
น าเสนอขอ้มูลในสัปดาห์ต่อไป 
10. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  สาธิต ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
 

17 บทที ่6   การค านวณต้นทุน
และก าหนดราคาขาย 
1. การคิดค านวณตน้ทุนของ
ดอกไมท่ี้จดั 
2. การคิดค านวณเพื่อการ
จ าหน่าย 
3. วธีิการคิดราคาขาย 

ปฏิบัติ  ฝึกคิดค านวณตน้ทุน
และราคาขาย   

 

2 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.น าเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน
การค านวณตน้ทุนและก าหนดราคาขาย
แจกนัดอกไมห้รือผลงานส าเร็จ ตาม
ขั้นตอน 
5. ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการคิดค านวณ
ตน้ทุนการจดัดอกไมแ้ละคิดราคาขาย 
เป็นรายบุคคล ส่งผลงานทา้ยชัว่โมง 
หากผลงานไม่ผา่นเกณฑใ์ห้ท าใหม่อีก
คร้ัง 

 



 

 

 
6.  ครูใหผู้เ้รียนศึกษาดูงานการจดั
ดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ ของโรงแรม
หน่วยราชการ  ร้านคา้เพิ่มเติมนอกเวลา
เรียน  คนละ 1  แห่ง เป็นรายบุคคล
ส่งผลงานพร้อมภาพประกอบใน
สัปดาห์ต่อไป 
8. ครูสรุปสาระส าคญัและประเด็น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
10.การเรียนการสอน ใชว้ธีิการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย ศึกษาดูงาน
ฝึกปฏิบติังาน  กิจกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม 

18 สอบปลายภาค 2  2 แบบประเมินผลปลายภาค 
 

 

 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

คุณธรรม  - จริยธรรม ตลอดภาคการศึกษา 20% 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
 

สอบกลางภาค  สัปดาห์ท่ี 9 
 

 30% 
 

สอบปลายภาค 
 

 สัปดาห์ท่ี 18 
 

 30% 
 

 

 



 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการเรียน วชิาการจดัดอกไม ้
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีส่ าคัญ 

         ขอ้มูลจากเอกสาร  ต าราวชิาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
พรยพุรรณ  พรสุขสวสัด์ิ. หลักการจัดแจกนัดอกไม้สด.กรุงเทพฯ :แม่บา้น, 2545. 
มุกดา  ใจซ่ือ.การจัดดอกไม้พืน้ฐานสู่มืออาชีพ. กรุงเทพฯ : แม่บา้น,2551. 
สุพสัดา  ศีรอุดรและสมยั  ศรีอุดร.การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,2552. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา  การจัดดอกไม้  รหัสวิชา 10527402 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         พุทธศักราช2559 
   

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560 
 

ครูผู้สอน นางปติญา      มังคละคีรี 

สาขาวิชา การโรงแรม 
 

นักศึกษาสาขาวิชา การโรงแรม           ชั้น  ปวช. 2 

จ านวนเต็ม  8    คน  ห้องเรียน ปฏิบัติ  1 
เวลาเรียน   วันอังคาร      เวลา 13.00 – 17.00 น 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...............................    วนัที่.....................................................  เวลา  13.00 – 17.00 น 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)................8... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.................................................................................................................. ............... 
 ..................................................................................... ................................................................................... 
 ..................................................................................... .................................................................................. . 
 ....................................................................................................................................................................... . 
 ..................................................................................... ................................................................................... 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน........................................................................................................  
 ......................................................................... .............................................................................................. . 
 ..................................................................................... .......................................................................... ......... 
 ..................................................................................... .................................................................................. . 
 ........................................................................... ............................................................................................ . 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้...................................................................................................................................... .. 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................... .......................................... 
...................................................................................................................................... ....................................... 
......................................................... .................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................... .......................................... 
 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 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ในการ

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 วิชานี้      
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  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35)  

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) 


