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คำาชี้แจงการบันทึกหลังสอน

1.  บันทึกหลังสอน 1 เล่ม ใช้บนัทึกการสอน 1 รายวิชาต่อ 1 ห้องเรียน 
2.  ให้ผู้สอนทำาบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา ให้ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งมาแล้ว  
     3.  การบันทึก

3.1  กรอกรายละเอยีดท่ีปกหน้า
3.2  ศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       สมรรถนะอาชีพ, สถานศึกษา 3D  และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทาง ในการจัด 
       กิจกรรมบูรณาการสอดแทรกลงสู่การเรียนการสอน
3.3  เมื่อสอนเสร็จทุกครั้งให้บันทึกรายละเอยีดเป็นลำาดับให้ครบ

1) หัวขอ้เร่ือง/เนื้อหาสาระ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง เนือ้หาสาระโดยสรุปท่ีสอน             
ในครั้งนัน้

2)  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนของครู

3)  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ระบุพฤติกรรมผู้เรียนท่ีแสดงออกในการเรยีน ซ่ึงสอดคลอ้งกับหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
คุณธรรม/จรยิธรรม และสมรรถนะท่ีนักศึกษาได้

4)  ผลการใช้และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ระบุผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรับปรุง 

5)  การประเมินผลการสอนของตนเอง ใหผู้้สอนประเมนิการสอนของตนเองใน
แต่ละครั้ง  พร้อมท้ังข้อควรปรับปรุงเก่ียวกับ เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของผู้เรียน,
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน และการใช้สื่อประกอบการสอน

6)  วิธีการและผลการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน/มีปัญหา ให้ระบุวิธีการดูแล
ติดตามแก้ไขปัญหานักศึกษาท่ีขาดเรียน และท่ีมีปัญหาต่าง ๆ 

4.  เมือ่สิ้นภาคการศึกษาใหอ้าจารยผ์ู้สอนส่งบนัทึกหลังการสอนและประเมินตนเอง ตามแบบท่ี
กำาหนดให้ โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนา 
รับรองและพิจารณา

5.  ให้ใช้บันทึกหลังสอนเป็นแนวทางในการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาน้ัน สำาหรับเป็น
     ผลงานทาง วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว  เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีหลักการทรงงานซ่ึงเป็นต้นแบบ    

ท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่ง  ต่อการศกึษาและน้อมนำาไปปฏิบัติ  สถานศึกษาท่ีมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาเป็นสถาน
ศึกษาพอเพียงควรน้อมนำาหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

1. ระเบิดจากข้างใน  เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาต้ังแต่ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 
และเจ้าหน้าท่ี ท่ีต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองจาก
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ข้างในของตนให้พร้อมท่ีจะรับการพัฒนาแล้วจึงค่อยออกมาสู่ภายนอก  มิใช่นำาจากภายนอกเข้าไปให้
โดยท่ีข้างในไม่พร้อมท่ีจะยอมรับ

2.  แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก  คอื การมองปัญหามองท่ีภาพรวม (Macro) Macro) ) ก่อนเสมอ แต่การแก้
ปัญหาควรเริ่มจากจุดเล็ก  (Macro) Micro) )  คอืการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละข้ันไปจนถึงปัญหาของภาพรวม

3.  ทำาตามลำาดับขั้น  โดยเริ่มจากสิ่งท่ีจำาเป็นท่ีสุดก่อน เน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

4.  องค์รวม  คิดอย่างองค์รวม (Macro) Ho) listic) มองอยา่งครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตท่ีทุกมิติ
เช่ือม   ต่อกัน

5.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  คือ การทำากิจกรรมหรือโครงงานใดต้องศึกษาข้อมูลราย
ละเอียดอยา่งเป็น ระบบ ท้ังข้อมลูพื้นฐานจากเอกสาร สือ่ และบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและครบ
ถ้วน

6.  การมีส่วนร่วม  คอืเป็นประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
และรว่มกันปฏิบัติ  ร่วมประเมิน และร่วมรบัผลท่ีเกิดข้ึน

7.  ประโยชน์ส่วนรวม  คือ การทำางานเน้นผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ
8.  ประหยัด เรยีบง่าย ได้ประโยชน์สูงสดุ หมายถึง การทำางานใด ๆ ควรใช้งบประมาณท่ี

เหมาะสม ใช้วิธกีารท่ีเรียบง่าย  ต่อความเข้าใจ ทำาได้เองและสอดคล้องกับสภาพ ไม่ซับซ้อนแต่ได้รับผล
ประโยชน์สูงสุด

9.  ทำาให้ง่าย (Simplicity)Simplicity)) หมายถึง การคิดค้น ดัดแปลง ปรบัปรุงและแก้ไขงานท่ียุ่งยากให้
สามารถดำาเนินการได้โดยง่ายโดยอาศัยกฎธรรมชาติ

10.  ขาดทุนคือกำาไร (Simplicity)Our loss is our gain)) คอื เน้น “การให้” และ “การเสยีสละ”  มีผล
เป็นกำาไรคือ ความอยู่ดีมีสุข 

11.  ความเพียร  การทำางานท่ีไม่มีความพร้อมมากนัก ก็ไม่ท้อ มีความอดทน และมุ่งมั่นดำาเนิน
การน้ัน ๆ ให้สำาเร็จลุล่วง 

12.  เศรษฐกิจพอเพียง  คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมีผล  มีระบบภูมิคุ้มในตัวท่ีดี      
มีความรู้ และมีคุณธรรม

13.  ไมต่ิดตำารา  คอื ลกัษณะการพัฒนาท่ีอนุโลม และรอมชอมกบัสภาพสิ่งแวดล้อม
อะลุ่มอล่วยกัน  ไม่ผูกติดกับวิชาการ และเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีแท้
จริงของ

14.  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คือ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกัน
ได้แบบยั่งยืน

15.  ปลูกป่าในใจคน  คอื เน้นการสร้างพื้นฐานจิตใจของทุกคนให้มีสำานึกในคุณธรรม ซ่ือสัตย์
สุจริต มีความรู้ท่ีเหมาะสม สมดุล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีจิตสำานึกในการดูแลรักษามากกว่า
การทำาแล้วท้ิงโดยไม่ดูแลรักษาให้ยั้งยืน

16.  การให้ คือ “ใหเ้พื่อให”้ เป็นการให้โดยไม่เลือก ใหเ้พื่อให้จริง ๆ ไม่ได้ให้เพื่อหวังผล
ตอบแทน

17.   รู้ รัก สามัคคี  ความถึงมีความรู้ในงานท่ีทำา มีความรักท่ีจะทำา และทำาโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจให้งานประสบความสำาเร็จ
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18.  ภูมิสังคม  การทำางานใด ๆ ต้องคำานึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคมและสภาพนิสัยท่ี
แตกต่างกันของแต่ละสังคม

19.  บริการรวมท่ีจุดเดียว  (Simplicity)On)e Stop Service) เพื่อประโยชน์ต่อผู้มาใช้บรกิารท่ีจะ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

20.  ใช้อธรรมปราบอธรรม  คือ นำากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นหลักแนวคิดในการทำางาน
ธรรมชาติแก้ปัญหาดูแลและกำาจัดกันเองใหเ้ข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ

21.  การพึ่งตนเอง  คอื เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนท่ีจะขอรับความช่วยจากผูอ้ื่น และ
การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพือ่สามารถจะดำารงอยู่ได้อย่างมีความสุข

22.  พออยู่พอกิน  คอื การทำางานและใช้ชีวิตแบบทางสายกลางท่ีเหมาะสมกับตนเอง
23.  ซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  เพื่อสรา้งความรกัสามคัคีกัน
24.  ทำางานอย่างมคีวามสุข  โดยคิดถึงผลท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ท่ีมา : “การพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพียง” คณะทำางานจัดทำาแนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอ
เพียงสู่สถานศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังน้ี 
             1.  พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยูใ่นระดับพอประมาณ 
             2.  มีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล   
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทำาน้ันๆ อยา่ง
รอบคอบ 
             3.  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ตา่งๆ ทีจ่ะเกิดข้ึน โดยคำานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมี เงื่อนไข ของการตดัสินใจและดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังน้ี 

             1.  เงื่อนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบทีจ่ะนำาความรู้เหล่าน้ันมาพจิารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ 
              2.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำาเนินชีวิต และแบ่งปัน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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- การทำาเป็นขั้นตอน การทำาตามลำาดับขั้น -   การสร้างพื้นฐานให้พอมี
- การสร้างพื้นฐานให้พอกิน -   การสร้างพื้นฐานให้พอใช้
- การใช้วิธีการที่ประหยัด -   การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด
- การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชา -   การประหยัดแตไ่ม่ขี้เหนียว
- การใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัติ -    แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กับสภาวะของตนเอง
- แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กับสภาวะของประชาชน -    แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ
- การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง -   การทำาอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย
- การทำาอะไรด้วยเหตุและผล                -   การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พึ่งพาตนเอง
- การรู้จักประมาณตนเอง -   การทำาอะไรด้วยความพอประมาณไม่สุดโต่ง
- การไม่ฟุ่มเฟือย -   การไม่หรูหรา
-  การไม่โลภหรือมีความโลภน้อย -   การไม่เบียดเบียนคนอื่น
-  การช่วยกันทำาให้เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นพอมีพอกิน -    การช่วยกันทำาให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพอมีพอกิน
- การทำาอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง -   การประสบความสำาเร็จแล้วค่อยขยายเพิ่ม
- อุ้มชูตัวเองได้ -   ผลผลิตเหลือขายได้ 

ตัวอย่างรายละเอียดสาระและการปฏิบัติท่ีควรสอดแทรกเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการสอน
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1. มีมนุษยสัมพันธ์
1.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ
1.2 พูดจาสุภาพ
1.3 ช่วยเหลือผู้อ่ืน
1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน
1.5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
1.6 ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน
1.7 ยอมรับความสามารถของผู้อ่ืน
1.8 ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม
1.9 ช่ืนชมยินดีเมื่อผู้อ่ืนประสบ ความสำาเร็จ
1.10 เป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี

4. มีความซื่อสัตย์สุจรติ
4.1 ไม่พูดเท็จ
4.2 ไม่นำาผลงานของผู้อ่ืนมา
       แอบอ้างเป็นของตนเอง
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ
4.4 ไม่ลักขโมย

9. ความรักสามัคคี
9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท
9.2 ร่วมมือในการทำางาน

10. ความกตัญญู
10.1 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู – 
        อาจารย์
10.4 อาสาช่วยเหลืองานพ่อ แม่
        ผู้ปกครอง

5. ความเชื่อม่ันในตนเอง
5.1 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง
      มีเหตุผล
5.2 กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
5.3 กล้ายอมรับความจริง
5.4 เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือ
      ทำางานท้าทาย
5.5 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

11. ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์
11.1 คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์
11.2 ทำาในสิ่งที่มีประโยชน์ซ่ึงคน
        อ่ืนไม่เคยทำา
11.3 พัฒนางานอยู่เสมอ

2. ความมีวินัย
2.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ
     ข้อตกลง
2.2 ตรงต่อเวลา
2.3 รักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อม
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู-อาจารย์
     ผู้สอนกำาหนด
2.5 ปฏิบัติตามระเบียบ
2.6 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนหรือ
     สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน
2.7 ไม่ประพฤติผดิศีลธรรมอันดี

6. การประหยัด
6.1 ใช้ทรพัยากร เช่น คน เงิน 
       เวลา วัสดุ ฯลฯ ท้ังของตนเอง
       และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
6.2 ใช้ทรพัยากร เช่น นำ้า ไฟฟ้า
      ฯลฯ อย่างประหยัด

12. การพึ่งตนเอง
12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
        หน้าได้
12.2 สามารถทำางานได้ลุล่วง
        ภายใต้ข้อที่กำาหนด
12.3 หารายได้ระหว่างเรียนโดย
        สุจริตและถูกต้องตามทำานอง
        คลองธรรม

7. ความสนใจใฝ่รู้
7.1 ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7.2 ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย
7.3 แสวงหาประสบการณ์และ
      ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ
7.4 มีความกระตือรือร้นในการ
      ใฝ่หาความรู้ใหม่

3. การพึ่งตนเอง
3.1 มีการเตรียมความพร้อมในการ
      เรียนและการปฏิบัติงาน
3.2 ปฏิบัติงานถูกต้องตามข้ันตอนที่
      ที่เหมาะสม
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด  รอบคอบ
3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
      เสร็จตามกำาหนด
3.6 มีความเพียรพยายามในการ
      เรียนและการปฏิบัติงาน
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที่
       ของตนเอง
3.6 มีความเพียรพยายามในการ
      เรียนและการปฏิบัติงาน
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที่
      ของตนเอง

13. ความปลอดภัย
13.1 ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงความ
        ปลอดภัยต่อตนเอง
13.2 ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงความ
        ปลอดภัยต่อผู้อ่ืน
13.3 ปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงความ
        ปลอดภัยต่อส่วนรวม

8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน
8.1 ไม่สูบบุหรี่
8.2 ไม่ดื่มสรุาและของมึนเมา
8.3 ไม่เสพสิ่งเสพยต์ิดอ่ืน ๆ
8.4 ไม่เล่นการพนัน 14. ความอดทน และอดกลั้น

14.1 ความอดทนในการเรียนและการปฏิบัติงาน
14.2 มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน
       สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

15. อ่ืนๆ (Macro) สามารถ เพิ่มได้ตามความ
      เหมาะสม เช่น สถานศึกษา 3 D)

ฯลฯ
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การเขียนตัวสมรรถนะอาชีพ

ตัวสมรรถนะอาชีพ  จะมีส่วนคล้ายกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  กลา่วคือ  จะมีความหมายที่เฉพาะ
ชัดเจน สามารถวัดได้  สังเกตได้  มองเห็นได้ หรือจับต้องไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือคำาที่เป็นตัว
สมรรถนะจะประกอบด้วยคำาหรือข้อความที่สำาคัญ ๆ 3 สว่น ได้แก่  กริยา  +  กรรม  +  เงื่อนไข     

1.   คำากริยาท่ีแสดงให้รู้ว่าเป็น “สมรรถนะ(Simplicity)Competen)cy)) จะเป็นคำากริยาท่ีแสดงออกให้เห็นอาการ
โดยตรงจากคำาเหล่าน้ัน คือ ต้องวัดได้ สังเกตเห็นได้ ไม่ต้องแปลความต่ออีกทอดหน่ึงและคำากริยาเหล่าน้ีจะเป็นคำาท่ี
อยู่ในกลุ่มสำาหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Macro) Behavio) r Objective) หรือจุดประสงค์นำาทาง  (Macro) Enabling 
Objective) เป็นคำาท่ีเน้นอากับกริยาการกระทำาหรือปฏิบัติเป็นหลัก

2.  กรรม (Simplicity)Object) เป็นสิ่งที่  “ถูกกระทำา” ทั้งที่เป็นความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติที่สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม

3.  เง่ือนไขของตัวสมรรถนะ (Simplicity)Con)dition) Competen)cy)) เป็นส่วนประกอบท่ีจะต้องสอดคล้องกับ
เน้ือหาวิชา หรือเร่ืองราวท่ีเราต้องการให้มีสมรรถนะเกิดข้ึน จากการเรียนการสอน (Macro) Teaching) หรือการเรียนรู้ 
(Macro) Learning o) r Study)  )  หรือการฝึกอบรม (Macro) Training) หรือการสอนงาน (Macro) Co) aching) ให้นำาเอาตัวเน้ือหาวิชาหรือ
หัวข้อเร่ืองราวน้ันๆ ไปใส่ไว้ในประโยคท่ีเป็นตัวสมรรถนะ ก็จะได้เง่ือนไขของตัวสมรรถนะอย่างชัดเจน
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กริยา(Simplicity)Verb) กรรม (Simplicity)Object) เงื่อนไข (Simplicity)Con)dition))
ถอด ชิ้นส่วนเคร่ืองรถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย
สร้าง โต๊ะและเก้าอี้หินขัดหินล้าง อย่างสวยงามแข็งแรง
บันทึกรายการ บัญชตี้นทุน ตามมาตรฐานบัญชี
เขียน แบบรูปด้านข้างบ้าน 2 ชั้น ตามมาตรส่วนที่กำาหนด
กลึง เกลียวน๊อตเพลาข้างรถยนต์ พอดีกับขนาดของรูน๊อต
แกง เขียวหวานลูกชิ้นปลา รสชาติกลมกล่อม
ขาย สินค้าเคร่ืองใช้สำานักงาน โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
ป้ัน หุ่นรูปเหมือนจริงของสัตว์ส่ีเท้า มขีนาดรูปทรงสมส่วน

สถานศึกษา 3 D
คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (Simplicity)3 D)

1.  ดา้นประชาธิปไตย (Simplicity)Democracy))  มีความตระหนัก เห็นความสำาคัญ ศรัทธา และเชื่อมันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อตา้น
การซ้ือสิทธิขายเสียง

2.  ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Simplicity)Decen)cy)) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมใิจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต

3. ดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Simplicity)Drug - Free)  รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด



แบบบันทึกหลังสอน
ครั้งที่ 1   วันที่ 9 พ.ย. 2560  เวลา 15.00 – 18.00 น.
จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  8  คน   เข้าเรียน 8  คน   ขาดเรียน -  คน

1. หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ
การสนทนาเป็นเรื่องพื้นฐานของการสือ่สารทางธรุกิจ ไม่วา่จะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการ

พบปะพูดคุยกัน ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำาไปสู่การเจรจาทำาธุรกิจระหวา่งกัน ใน unit แรกน้ีผู้เรียนจะ
ได้ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนางานด้านธุรกจิข้ันพื้นฐาน การโต้ตอบในสถานการณ์ทางธุรกิจตา่งๆที่ผู้
เรียนควรทราบ เช่น การติดต่อทางโทรศพัท์ ระหว่างหน่วยงานในองค์กร การนัดหมาย การรับรองแขก การ
ถามเพื่อขอข้อมูล และการให้บริการลูกคา้เป็นต้น
2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน
2.1 ครูแนะนำาตัวเอง และให้ผู้เรียนแนะนำา ดว้ยข้อมูลง่ายๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น  เป็นต้น
2.2.ครูชี้แจงจดุประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา แนวทางการวดัผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การพึ่งตนเอง
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การพึ่งตนเอง
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศกึษาสามารถ มีความรู้ความเข้าใจคำาศพัท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทาง

โทรศัพท์ การพดูหมายเลขโทรศัพท์ การรับฝากข้อความทางโทรศพัท์ การนัดหมาย การรับรองแขก การถาม
เพื่อขอรับข้อมูล และการให้บริการลูกค้าสามารถฟัง พดู อา่นและเขียนคำาศัพท์ที่สำาคัญใน unit น้ีได้
4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

แจ้งจุดประสงค์แผนการจดัเรียนรู้ แนะนำาตวัเอง 
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 



6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ชี้แจงการเข้าเรียน การส่งงาน เกณฑ์การให้คะแนน

แบบบันทึกหลังสอน
ครั้งที่ 2   วันที่ 13 พ.ย. 2560  เวลา 15.00 – 18.00 น.
จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  8  คน   เข้าเรียน 8  คน   ขาดเรียน -  คน

1. หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ
การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง การ

แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำาสั่ง 
สัญลักษณ์ เครือ่งหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย
2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. .ครูถามนักเรียนว่าเวลารับสายโทรศัพท์นักเรียนพูดวา่อย่างไร ครูสุ่มถามอีกสัก 2-3 คน และถาม
วา่มีใครที่แตกตา่งจากน้ีหรือไม่

2.2 ครูเปิดซีดี exercise 1.1 ให้นักเรียนฟังครูหยุดทีละประโยคให้นักเรียนออกเสียงตาม
ครูอธิบายทีละ situatio) n 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

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

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 



6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 3   วันที่ 20 พ.ย. 2560  เวลา 15.00 – 18.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  8  คน   เข้าเรียน 8 คน   ขาดเรียน -  คน

1. หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง การ
แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำาสั่ง 
สัญลักษณ์ เครือ่งหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนที่ใชใ้นโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน
2.1. ครูถามนักเรียนว่าเวลารับสายโทรศพัท์นักเรียนพดูว่าอยา่งไร ครูสุ่มถามอกีสัก 2-3 คน และถามว่ามีใครที่
แตกตา่งจากน้ีหรือไม่
2.2 .ครูเปิดซีดี exercise 1.1 ให้นักเรียนฟังครูหยุดทีละประโยคให้นักเรียนออกเสียงตามครูอธิบายทีละ 
situatio) n 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม  
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้
นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.

Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 



6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 4   วันที่ 27 พ.ย. 2560  เวลา 15.00 – 18.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม 8  คน   เข้าเรียน 8  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูเปิดซีดี exercise 1.3 ให้นักเรียนฟัง ครูอธิบายสถานการณ์ทีละกรอบ ตลอดจนอธิบายการใช้ภาษาครู
เปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้งครูให้นักเรียนจับคู่กันตอบคำาถามด้านล่างครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1



1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 5   วันที่ 4  ธ.ค. 2560  เวลา 15.00 – 18.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  8 คน   เข้าเรียน 8  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม



ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 6   วันที่ 11  ธ.ค. 2560  เวลา 15.00 – 18.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม) 8  คน   เข้าเรียน 8  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย



3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 7   วันที่ 18  ธ.ค. 2560  เวลา 13.00 – 14.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา



สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา



ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 8   วันที่ 25  ธ.ค. 2560  เวลา 13.00 – 14.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง



รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 11   วันที่ 15 ม.ค. 2561  เวลา 13.00 – 14.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  



3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 12   วันที่ 22 ม.ค. 2561  เวลา 13.00 – 14.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน



2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 13   วันที่ 29 ม.ค. 2561  เวลา 15.00 – 18.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน



1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 



6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 14   วันที่ 5 ก.พ. 2561  เวลา 15.00 – 18.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง



5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 15  วันที่ 12 ก.พ. 2561  เวลา 15.00 – 18.00 น.

จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน



2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบบันทึกหลังสอน

ครั้งที่ 16  วันที่ 22  ก.พ. 2561  เวลา 15.00 – 18.00 น.



จำานวนนักศึกษา  (Macro) เต็ม)  23  คน   เข้าเรียน 23  คน   ขาดเรียน -  คน

1.หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ

การโตต้อบให้บริการแก่ลกูค้า การให้ข้อมูล การแนะนำา การตอ้นรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง 
การแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอา่นเรื่อง ข้อความ คำา
สั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนทีใ่ช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เกี่ยวกับงาน
โรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictio) nary)   การนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจาก
แหล่งสื่อที่หลากหลาย

2. กจิกรรม/วธิีการบูรณาการเรียนการสอน

2.1. ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากน้ันขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น
เรียน

2.2. ครูให้นักเรียนจัดบอรด์เกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน  

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีสว่นรว่ม  

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณต์่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสต
ทัศน์อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรมพูดโต้ตอบให้
ข้อมูล การบริการลูกคา้ในในโรงแรม เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม

ใช้คำาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรมการใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้

นักศึกษามคีวามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart pho) ne  App. Line Dict.
Go) o) gle Translate, Cambridge Dictio) nary)   o) nline. ในการแปล การอ่านออกเสียง

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 



6.  วธิีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำาช้ีแจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทำา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ
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ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง
1. ผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วดัผล วิชานี้


2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน 
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ 
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย 
5. เข้าสอนสมำ่าเสมอและตรงเวลา 
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ 
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน 
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ 
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน 
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 



สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ
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13. เป็นวิชาท่ีทำาความเข้าใจได้ 
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม 
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง 
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง 
19. ผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนำาไปใช้ 
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน 
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม 
22. ปริมาณงานท่ีกำาหนดให้ผู้เรียนทำาหรือค้นคว้าเพิ่มเติม 
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทำางาน 
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน 
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน 
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน 
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน 
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง 
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคำาแนะนำานอกเวลาเรียน 
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ 
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Macro) Demo) cracy)  ) 
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Macro) Decency)  ) 
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Macro) Drug – Free) 

รวมคะแนน 135 12 15
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (Simplicity)คะแนน/รวม 35) 4.62

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ  

 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)


