
บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  1 – 2 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่ 5 – 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้   
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ   หน่วยที่  1  เรื่องวัฒนธรรม 

สอนได้สมบูรณ ์    ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไมเ่หมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย  ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมตลอดจนยกตัวอย่าง
องค์ประกอบของวัฒนธรรมไทยได้  พร้อมกับจ าแนกประเภทของวัฒนธรรม 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม  มีสัมมาคารวะ  มีความรักสามัคคีกับเพ่ือนร่วมห้องและเข้าห้องเรียน
ตรงต่อเวลาตามที่ก าหนด 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนไม่มีความรับผิดชอบในงานที่อาจารย์มอบหมาย  เช่นไม่ส่งการบ้าน 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครวู่ากลา่วตักเตือนและมอบหมายงานให้ท าเพ่ิมอีกส่งในชั่วโมงต่อไป 

 

 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  3 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่ 19 – 23  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  2  เรื่องเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรยีนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญและที่มาของวัฒนธรรมไทย  แล้วสรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมไทยได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ  และ
ปฏิบัติงานที่มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการ
ท างานร่วมกัน 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนตอบข้อซักถามของครูไม่ถูกต้อง 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครอูธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  4 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่ 26 – 30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  3  เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถว้น  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของประเพณี  แล้วยกตัวอย่างลักษณะของประเพณี
ไทยได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนมีความรักสามัคคีและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนน าเครื่องมือสื่อสารมาเล่นในขณะที่มีการเรียนการสอน 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครวู่ากล่าวตักเตือนเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะที่มีการเรียนการสอน 
 
 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  5 - 6 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  3  – 14  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  4  เรื่องศาสนากับการด าเนินชีวิต 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนสามารถอธิบายความส าคัญของสาเหตุของการมีศาสนา  พร้อมกับอธิบายหน้าที่ของศาสนา
ตลอดจนอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อการด าเนินชีวิต 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาที่ส าคัญในสังคมไทยและเลือกปฏิบัติตามหลักธรรมที่ส าคัญ
ของศาสนาต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรบัผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความ
ร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างานร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
- 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- 
 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  7 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  17  – 21  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  5  เรื่องภูมิปัญญาไทย 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถว้น      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนมีความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาและแยกแยะภูมิปัญญาไทยออกเป็นสาขาต่างๆ  ตลอดจนอธิบาย
คุณสมบัติผู้ทรงภูมิปัญญาไทยและคุณค่า 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างานร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนไม่สนใจในรายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครูว่ากล่าวตักเตือน 
 

 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  8 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  24  – 28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  6  เรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมไทยกับการพัฒนาสังคม 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรยีนอธิบายความส าคัญของการสืบทอดวัฒนธรรมไทย  การธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทยตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลา
และให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างานร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนไมเ่ข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครูว่ากล่าวตักเตือน 
 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  10 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  7 – 11  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2562 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  7  เรื่องท้องถิ่นไทย 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนบอกพัฒนาการของท้องถิ่นและอธิบายถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อวัฒนธรรมไทย
ได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคล
อ่ืนในการท างานร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก  อาทิเช่นไม่กล้าน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครแูนะน าให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  11 - 12 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  14 – 25  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2562 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  8  เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคเหนือ 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนสามารถบอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐโยนกนาคบุรีศรีเชียงแสน  รัฐเงินยางเชียง
แสน  รัฐพะเยา  รัฐหริภุญไชยและรัฐล้านนาได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคเหนือ ตลอดจนปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างาน
ร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนแต่งกายไม่ถูกระเบียบ 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครูว่ากล่าวตักเตือนและแนะน าให้แต่งกายให้ถูกตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  13 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  28  เดือนมกราคม - 1 เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  9  เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคอีสาน 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนสามารถบอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคอีสานได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคอีสาน ตลอดจนปฏิบัติงาน                    
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างาน
ร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก  อาทิเช่นไม่กล้าน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครูแนะน าให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 

 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  14 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  4 – 8  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562   

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  10  เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคกลาง 

สอนไดส้มบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคกลางได้และท าหนังสือเล่มเล็ก
ประกอบการเรียนได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคกลาง ตลอดจนปฏิบัติงาน                    
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างาน
ร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก  อาทิเช่นไม่กล้าน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครูแนะน าให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  15 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  11 – 15  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562  

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  11  เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนบอกประวัติศาสตร์ของรัฐศรีวิชัยวัฒนธรรม  และภูมิประเทศ  และอาชีพของคนภาคใต้ได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนปฏิบัติงาน                    
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างาน
ร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนตอบข้อซักถามของครูไม่ถูกต้อง 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 

 



บันทึกหลงัสอน 

สัปดาห์ที่  16 - 17 
วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่  18  เดือนกุมภาพันธ์ – 1 เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2562  

วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม  รหัสวิชา  20007101 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. เนื้อหาที่สอน หน่วยปฐมนิเทศ หน่วยที่  12  เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรอบแนวคิดเพ่ือการศึกษา 

สอนได้สมบูรณ์     ครบถ้วน    ไม่ครบถ้วน  เพราะ ……………………………. 
2. ใช้เวลา     เหมาะสม     ไม่เหมาะสม  เพราะ ……………………………. 
3. กิจกรรมที่ใช้สอน      ครบถ้วน      ไมค่รบถ้วน  เพราะ ……………………………. 

 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
1. จ านวนผู้เรียน 

สาขาวิชา / ชั้น     ปวช. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน  

  ปวส. ………….สาขา…………………… จ านวน…………….คน   

    

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน 
นักเรียนบอกความเป็นมาของฝ้ายและไหมหม่อน  จ าแนกการย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติตลอดจนเล่า
ประวัติเครื่องนุ่งห่มแพรพรรณในประเทศไทยได้ 
 

3. ผลสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาของฝ้ายและไหมหม่อน  จ าแนกการย้อมผ้าจากวัสดุ
ธรรมชาติตลอดจนเล่าประวัติเครื่องนุ่งห่มแพรพรรณในประเทศไทย  ตลอดจนปฏิบัติงาน                    
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและให้ความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในการท างาน
ร่วมกันได้ 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
นักเรียนบางคนเสียงดังและน าเครื่องมือสื่อสารมาเล่น 
 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ครแูนะน าเรื่องมารยาทการใช้ห้องเรียน 


