
   

 
 

 

บันทึกหลงัการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา  ภาษาไทยเพื่ออาชพี  รหัสวิชา  10001102 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2559 
ภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา  2560 

 
ครูผูส้อน  นางสาวอุไรวรรณ   ค าพลิา 

สาขาวิชา  พื้นฐานประยุกต ์
   

วันอังคาร        เวลา   10.00 - 11.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1/1 ชก   จ านวน  15  คน 
                 วันอังคาร        เวลา   10.00 - 11.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 สถ      จ านวน   5  คน   
                 วันอังคาร        เวลา   11.00 - 12.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 กร      จ านวน  12  คน   
                 วันอังคาร        เวลา   11.00 - 12.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 กต      จ านวน  11  คน   
                 วันอังคาร        เวลา   16.00 - 17.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 คธ      จ านวน  27  คน     
                 วันพุธ            เวลา   09.00 - 10.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1/2 ชก   จ านวน  16  คน  
                 วันพุธ            เวลา   10.00 - 11.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 บช      จ านวน  20  คน  
                 วันพุธ            เวลา   11.00 - 12.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1/3 ชย   จ านวน  14  คน  
                 วันพุธ            เวลา   13.00 - 14.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 กจ      จ านวน   9  คน  
                 วันพุธ            เวลา   14.00 - 15.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 2/1 ชอ   จ านวน  27  คน  
                 วันพฤหัสบดี    เวลา   10.00 - 11.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1/2 ชย   จ านวน  15  คน  
                 วันพฤหัสบดี    เวลา   10.00 - 11.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 ชช      จ านวน   2  คน  
                 วันพฤหัสบดี    เวลา   13.00 - 14.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 2/1 ชฟ   จ านวน  26  คน  
                 วันศุกร์          เวลา   11.00 - 12.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1/4 ชย   จ านวน  14  คน  
                 วันศุกร์          เวลา   11.00 - 12.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1 ชส      จ านวน  26  คน  
                 วันศุกร์          เวลา   13.00 - 14.00  น.  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 1/1 ชย    จ านวน  20  คน  

ห้องเรียน   1403 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่  7  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล            15  คน  เข้าเรียน  13  คน  ขาดเรียน  2  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน   4  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  11  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน   8  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  21  คน  ขาดเรียน  6  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน  4  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  13  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน   9  คน  ขาดเรียน   -  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  27  คน  ขาดเรียน   -  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน  3  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน    -  คน  ขาดเรียน  2  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  24  คน  ขาดเรียน  2  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน    7  คน  ขาดเรียน  7  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน 10  คน 
                    ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  3  คน 

 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งจุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบาย 
    รายวิชา มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน การปฐมนิเทศรายวิชา ครูอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา  
จุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา ประกอบการซักถาม 
นักศึกษาร่วมอภิปรายวิธีการวัดผลประเมินผล ผู้เรียนจดบันทึก รายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
เข้าชั้นเรียน โดยถือเป็นมติของที่ประชุมน าสู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนฝึกการพูดแนะน าตัวหน้าชั้น ทบทวน
เนื้อหาบทเรียน และท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

3. พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม ท าได้ง่าย   
      ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้น          
      การปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพ 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามตั้งใจถูกต้อง  
       ตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ และความส าคัญของภาษาไทยได ้

 
 
 
 
 



   

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน      
และทั่วถึง ปัญหาอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้    
ต้องรอ การแก้ไข  สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลา    
ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

    จากการปฐมนเิทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  ความหมายของการใช้ 
    ภาษาไทยในงานอาชีพ ความส าคัญของภาษาไทย ลักษณะเด่นของภาษาไทย และการใช้ค าในภาษาไทย 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูอธิบายตามหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  
ความหมายของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ ความส าคัญของภาษาไทย ลักษณะเด่นของภาษาไทย และ
การใช้ค าในภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ให้นักศึกษา     
ท าใบงาน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ บอกความส าคัญของภาษาไทย บอกลักษณะเด่นของ
ภาษาไทยหลักการใช้ค าในภาษาไทย ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม ท าได้ง่าย   
      ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้น          
      การปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามตั้งใจถูกต้อง  
       ตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพได้ บอกความส าคัญของภาษาไทย  
           บอกลักษณะเด่นของภาษาไทยได ้และสามารถใช้ค าในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 



   

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน      
และทั่วถึง ปัญหาอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้   
ต้องรอ การแก้ไข  สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลา    
ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

    จากการปฐมนิเทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เขา้เรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  ความหมายของการใช้ 
    ภาษาไทยในงานอาชีพ ความส าคญัของภาษาไทย ลักษณะเด่นของภาษาไทย และการใช้ค าในภาษาไทย 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูอธิบายตามหัวข้อเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  
ความหมายของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ ความส าคัญของภาษาไทย ลักษณะเด่นของภาษาไทย และ
การใช้ค าในภาษาไทย พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ให้นักศึกษา     
ท าใบงาน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ บอกความส าคัญของภาษาไทย บอกลักษณะเด่นของ
ภาษาไทยหลักการใช้ค าในภาษาไทย ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม ท าได้ง่าย   
      ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้น          
      การปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามตั้งใจถูกต้อง  
       ตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล   

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพได้ บอกความส าคัญของภาษาไทย  
           บอกลักษณะเด่นของภาษาไทยได ้และสามารถใช้ค าในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 



   

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน      
และทั่วถึง ปัญหาอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้   
ต้องรอ การแก้ไข  สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลา    
ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

    จากการปฐมนิเทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 2 การฟังค าสั่งและข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน ความหมายของ 
การสั่งงาน ประเภทของการสั่งงาน การสั่งงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการในการสั่งงาน ความหมายของ 
“แนะน า” ความหมายของ “การฟัง” ความส าคัญของการฟังค าสั่ง เพ่ือน าไปปฏิบัติ 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายเกี่ยวกับการฟังค าสั่งและข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน    
ความหมายของการสั่งงาน ประเภทของการสั่งงาน การสั่งงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการในการสั่งงาน 
ความหมายของ “แนะน า” ความหมายของ “การฟัง” ความส าคัญของการฟังค าสั่ง เพ่ือน าไปปฏิบัติ  
ยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย ให้นักศึกษาท าใบงาน เรื่อง  การฟังค าสั่งและบันทึกค าสั่ง 
การแนะน า และการฟัง ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่ม
ตามล าดับเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ     
      องคร์วม การมีส่วนร่วม ความเพียร รู้รักสามัคคี ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้นการ 
      ปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกใน 

สิ่งที่ถูกต้อง  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มีความรักสามัคคี  ร่วมมือในการท างานมี 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 



   

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการสั่งงาน บอกประเภทของการสั่งงานได ้และสามารถสั่งงานให้ 
           มีประสิทธิภาพ บอกวิธีการในการสั่งงานได ้สามารถบอกความหมายของ “แนะน า” บอกความหมาย  
           ของ “การฟัง” และความส าคัญของการฟังค าสั่งเพ่ือน าไปปฏิบัติได ้
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน การแก้ไข ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  4  ธันวามคม  ถึงวันที่  8  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 2 การฟังค าสั่งและข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน ความหมายของ 
การสั่งงาน ประเภทของการสั่งงาน การสั่งงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการในการสั่งงาน ความหมายของ 
“แนะน า” ความหมายของ “การฟัง” ความส าคัญของการฟังค าสั่ง เพ่ือน าไปปฏิบัติ 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยายเกี่ยวกับการฟังค าสั่งและข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน    
ความหมายของการสั่งงาน ประเภทของการสั่งงาน การสั่งงานให้มีประสิทธิภาพ วิธีการในการสั่งงาน 
ความหมายของ “แนะน า” ความหมายของ “การฟัง” ความส าคัญของการฟังค าสั่ง เพ่ือน าไปปฏิบัติ  
ยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย ให้นักศึกษาท าใบงาน เรื่อง  การฟังค าสั่งและบันทึกค าสั่ง 
การแนะน า และการฟัง ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่ม
ตามล าดับเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทบทวนเนื้อหาบทเรียน และท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ     
      องคร์วม การมีส่วนร่วม ความเพียร รู้รักสามัคคี ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าเป็นล าดับขั้นการ 
      ปฏิบัติเป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของคนในกลุ่ม การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าแสดงออกใน 

สิ่งที่ถูกต้อง  กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มีความรักสามัคคี  ร่วมมือในการท างานมี 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 
 



   

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการสั่งงาน บอกประเภทของการสั่งงานได ้และสามารถสั่งงานให้ 
           มีประสิทธิภาพ บอกวิธีการในการสั่งงานได ้สามารถบอกความหมายของ “แนะน า” บอกความหมาย  
           ของ “การฟัง” และความส าคัญของการฟังค าสั่งเพ่ือน าไปปฏิบัติได ้
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน การแก้ไข ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 

 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 3 การฟังและการดูสารในงานอาชีพ จากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ความส าคัญของการฟังและการดู หลักการฟังและการดูที่ดี
ประเภทของสารที่ฟังและดู การฟังและการดูจากสื่อบุคคล การฟังและการดูจากสื่อสิ่งพิมพ์ การฟังและการ
ดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการฟังและการดูสารในงานอาชีพ  จากสื่อ 
บุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ความหมายและความส าคัญของการฟังและ
การดู หลักการฟังและการดูที่ดีประเภทของสารที่ฟังและดู การฟังและการดูจากสื่อบุคคล การฟังและ  
การดูจากสื่อสิ่งพิมพ์ การฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้         
ในชุมชน และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเภทของสารที่ฟังและดูที่ก าหนดให้     
ร่วมอภิปราย และวิเคราะห์ตัวอย่างสารประเภทต่าง ๆ สารที่ให้ความรู้ เรื่อง ท าไมน้ าจึงจ าเป็นต่อชีวิต  
สารโน้มน้าวใจ เรื่อง วางแผนรวยก่อนรวยจริง สารที่สร้างความจรรโลงใจ เรื่อง ครู การวิเคราะห์และ
ประเมินค่าสารจากการฟังและการดูสารในงานอาชีพ อภิปราย การวิเคราะห์สาร ตีความและประเมิน    
ค่าสารจากตัวอย่างที่ก าหนด อ่านและร่วมกันแสดงความคิดเห็น บทความ เรื่อง ถุงพลาสติกไปไกล ๆ    
หันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน วิจัยเพ่ือพัฒนาฉบับ SMEs ผู้สอนอธิบายเนื้อหาหัวข้อต่าง ๆ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ วิเคราะห์ความแตกต่างของสื่อประเภทต่าง ๆ ผู้เรียนอ่านสารจากสื่อต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจากผู้พูด ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติ มส าหรับ
บางกลุ่มท่ีขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

 
 

 



   

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง    
       ท าตามล าดับขั้น  องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ประโยชน์ส่วนรวม  ความเพียร    
       ไม่ติดต ารา   ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน  การปฏิบัติเป็นไปตาม    
       ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล  การใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด   
       การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พ่ึงพาตนเอง  พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นตนเอง  กล้าคิดกล้าแสดงออก  
       ในสิ่งที่ถูกต้อง  ความสนใจใฝ่รู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การพึ่งตนเอง 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  สามารถบอกหลักการฟังและการดูสารในงานอาชีพ  จากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได ้บอกความส าคัญของการฟังและการดู หลักการฟังและ    
    การดูที่ดปีระเภทของสารที่ฟังและดู การฟังและการดูจากสื่อบุคคล การฟังและการดูจากสื่อสิ่งพิมพ์   
    การฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได ้

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกดิการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน การแก้ไข ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน า ให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  ถึงวันที่  22  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 3 การฟังและการดูสารในงานอาชีพ จากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ความส าคัญของการฟังและการดู หลักการฟังและการดูที่ดี
ประเภทของสารที่ฟังและดู การฟังและการดูจากสื่อบุคคล การฟังและการดูจากสื่อสิ่งพิมพ์ การฟังและการ
ดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการฟังและการดูสารในงานอาชีพ  จากสื่อ 
บุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ความหมายและความส าคัญของการฟังและ
การดู หลักการฟังและการดูที่ดีประเภทของสารที่ฟังและดู การฟังและการดูจากสื่อบุคคล การฟังและ  
การดูจากสื่อสิ่งพิมพ์ การฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้         
ในชุมชน และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเภทของสารที่ฟังและดูที่ก าหนดให้     
ร่วมอภิปราย และวิเคราะห์ตัวอย่างสารประเภทต่าง ๆ สารที่ให้ความรู้ เรื่อง ท าไมน้ าจึงจ าเป็นต่อชีวิต  
สารโน้มน้าวใจ เรื่อง วางแผนรวยก่อนรวยจริง สารที่สร้างความจรรโลงใจ เรื่อง ครู การวิเคราะห์และ
ประเมินค่าสารจากการฟังและการดูสารในงานอาชีพ อภิปราย การวิเคราะห์สาร ตีความและประเมิน    
ค่าสารจากตัวอย่างที่ก าหนด อ่านและร่วมกันแสดงความคิดเห็น บทความ เรื่อง ถุงพลาสติกไปไกล ๆ    
หันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน วิจัยเพ่ือพัฒนาฉบับ SMEs ผู้สอนอธิบายเนื้อหาหัวข้อต่าง ๆ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ วิเคราะห์ความแตกต่างของสื่อประเภทต่าง ๆ ผู้เรียนอ่านสารจากสื่อต่าง ๆ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจากผู้พูด ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติ มส าหรับ
บางกลุ่มท่ีขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

 
 

 



   

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน  มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง    
       ท าตามล าดับขั้น  องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ประโยชน์ส่วนรวม  ความเพียร    
       ไม่ติดต ารา   ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน  การปฏิบัติเป็นไปตาม    
       ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  การท าอะไรด้วยเหตุและผล  การใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด   
       การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พ่ึงพาตนเอง  พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีความเชื่อมั่นตนเอง  กล้าคิดกล้าแสดงออก  
       ในสิ่งที่ถูกต้อง  ความสนใจใฝ่รู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การพึ่งตนเอง 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  สามารถบอกหลักการฟังและการดูสารในงานอาชีพ  จากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได ้บอกความส าคัญของการฟังและการดู หลักการฟังและ     
    การดูที่ดปีระเภทของสารที่ฟังและดู การฟังและการดูจากสื่อบุคคล การฟังและการดูจากสื่อสิ่งพิมพ์     
    การฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได ้

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกดิการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
     ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน การแก้ไข ครูแนะน า    
     แนวทางการเรียนรู้เพิ่มเติม เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

     สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ  โดยแนะน า ให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ 4  การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  คู่มือการใช้  อุปกรณ์หรือ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความหมายของคู่มือ ความหมายของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของการอ่านคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ลักษณะที่ดี
ของคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูอธิบายตามหัวข้อ เรื่อง การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน อุปกรณ ์
หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความหมายของคู่มือ ความหมายของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของการอ่านคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ลักษณะที่ดี
ของคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
อ่านและวิเคราะห์หลักการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานจากตัวอย่างเอกสารที่ก าหนด และท าใบงาน เรื่อง    
การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ           
ในการพัฒนาความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการด าเนินชีวิต  

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
        สูงสุด ความเพียร  รู้รักสามัคคี 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม   
        การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



   

3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของคู่มือ  ความหมายของคู่มือปฏิบัติงาน  ความส าคัญของคู่มือ 
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงานได้ บอกความส าคัญของ
การอ่านคู่มือปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการอ่านคู่มือ
ปฏิบัติงานได ้และสามารถบอกลักษณะที่ดีของคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากข้ึน นักศึกษาสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  
     ในการน าเสนองานใด ๆ ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ซึ่งเกิดจาก      
     หลายสาเหตุ อาทิเช่น ขาดความม่ันใจตนเอง อ่านหนังสือไม่แตกฉานเท่าท่ีควร อ่านออกเสียงตัวอักษร  
     บางตัวไม่ชัดเจน  บางคนติดภาษาถิ่น  ท าให้อายที่จะออกมาหน้าชั้นเรียน การแก้ไข  ครูแนะน าข้อมลู  
     เพ่ิมเติม ว่าวิชาทักษะต้องมีการฝึกบ่อย ๆ ท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและผิดพลาดน้อย ข้อส าคัญ  
     ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ซักซ้อมท าความเข้าใจ พยายามสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แล้วในที่สุด  
     จะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได้ 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาเป็น         
ลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ  เพ่ือฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล  
และเป็นการศึกษาวิธีเขียนจดหมายจากในบทเรียนอีกทางหนึ่งด้วย    

                                                                                                 

                                                                      ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                        อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  1  มกราคม  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่ 4  การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  คู่มือการใช้  อุปกรณ์หรือ 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความหมายของคู่มือ ความหมายของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของการอ่านคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ลักษณะที่ดี
ของคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูอธิบายตามหัวข้อ เรื่อง การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน อุปกรณ ์
หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความหมายของคู่มือ ความหมายของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน ความส าคัญของการอ่านคู่มือ
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ลักษณะที่ดี
ของคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย 
อ่านและวิเคราะห์หลักการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานจากตัวอย่างเอกสารที่ก าหนด และท าใบงาน เรื่อง    
การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ           
ในการพัฒนาความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการด าเนินชีวิต  

 

3.  พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ 
        สูงสุด ความเพียร  รู้รักสามัคคี 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม   
        การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
        ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 



   

3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของคู่มือ  ความหมายของคู่มือปฏิบัติงาน  ความส าคัญของคู่มือ 
ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงานได้ บอกความส าคัญของ
การอ่านคู่มือปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการอ่านคู่มือปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการอ่านคู่มือ
ปฏิบัติงานได ้และสามารถบอกลักษณะที่ดีของคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากข้ึน นักศึกษาสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  
     ในการน าเสนองานใด ๆ ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ซึ่งเกิดจาก      
     หลายสาเหตุ อาทิเช่น ขาดความม่ันใจตนเอง อ่านหนังสือไม่แตกฉานเท่าท่ีควร อ่านออกเสียงตัวอักษร  
     บางตัวไม่ชัดเจน  บางคนติดภาษาถิ่น  ท าให้อายที่จะออกมาหน้าชั้นเรียน การแก้ไข  ครูแนะน าข้อมลู  
     เพ่ิมเติม ว่าวิชาทักษะต้องมีการฝึกบ่อย ๆ ท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและผิดพลาดน้อย ข้อส าคัญ  
     ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ซักซ้อมท าความเข้าใจ พยายามสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แล้วในที่สุด  
     จะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได้ 
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาเป็น         
ลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ  เพ่ือฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล  
และเป็นการศึกษาวิธีเขียนจดหมายจากในบทเรียนอีกทางหนึ่งด้วย    

                                                                                                 

                                                                      ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                        อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 5 การน าเสนอผลงาน  การสาธิตขั้นตอน การปฏิบัติงาน  หรือ 

กระบวนการผลิต ชิ้นงาน ความหมายของการน าเสนอผลงาน ความส าคัญของการน าเสนอผลงาน ประเภท
ของการน าเสนอผลงาน วิธีการน าเสนอผลงาน ความหมายของการสาธิต ประเภทของการสาธิต เทคนิค
การสาธิต และการสาธิตในงานอาชีพ 

 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้  เรื่อง  การน าเสนอผลงาน  การสาธิตขั้นตอน     
การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการผลิต ชิ้นงาน ความหมายของการน าเสนอผลงาน  ความส าคัญของ        
การน าเสนอผลงาน ประเภทของการน าเสนอผลงาน วิธีการน าเสนอผลงาน ความหมายของการสาธิต 
ประเภทของการสาธิต เทคนิคการสาธิต และการสาธิตในงานอาชีพ ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียน 
ร่วมอภิปราย ให้นักศึกษาท าใบงาน เรื่อง การน าเสนอผลงาน และการสาธิต แล้วช่วยกันอภิปราย       
แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม  ท าให้ง่าย และการพึ่งตนเอง 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพ่ึงตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการน าเสนอผลงาน ความส าคัญของการน าเสนอผลงาน ประเภท 

ของการน าเสนอผลงานได้ สามารถบอกวิธีการน าเสนอผลงานได้ บอกความหมายของการสาธิต 
ประเภทของการสาธิตได ้บอกเทคนิคการสาธิต และการสาธิตในงานอาชีพได ้

 
 
 



   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน ที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  
     หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง  การแก้ไข  ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้ 
     เกิดความม่ันใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น   
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 5 การน าเสนอผลงาน  การสาธิตขั้นตอน การปฏิบัติงาน  หรือ 

กระบวนการผลิต ชิ้นงาน ความหมายของการน าเสนอผลงาน ความส าคัญของการน าเสนอผลงาน ประเภท
ของการน าเสนอผลงาน วิธีการน าเสนอผลงาน ความหมายของการสาธิต ประเภทของการสาธิต เทคนิค
การสาธิต และการสาธิตในงานอาชีพ 

 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้  เรื่อง  การน าเสนอผลงาน  การสาธิตขั้นตอน     
การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการผลิต ชิ้นงาน ความหมายของการน าเสนอผลงาน  ความส าคัญของ        
การน าเสนอผลงาน ประเภทของการน าเสนอผลงาน วิธีการน าเสนอผลงาน ความหมายของการสาธิต 
ประเภทของการสาธิต เทคนิคการสาธิต และการสาธิตในงานอาชีพ ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียน 
ร่วมอภิปราย ให้นักศึกษาท าใบงาน เรื่อง การน าเสนอผลงาน และการสาธิต แล้วช่วยกันอภิปราย       
แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม  ท าให้ง่าย และการพึ่งตนเอง 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพ่ึงตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความสนใจใฝ่รู้  
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการน าเสนอผลงาน ความส าคัญของการน าเสนอผลงาน ประเภท 

ของการน าเสนอผลงานได้ สามารถบอกวิธีการน าเสนอผลงานได้ บอกความหมายของการสาธิต 
ประเภทของการสาธิตได ้บอกเทคนิคการสาธิต และการสาธิตในงานอาชีพได ้

 
 
 



   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน ที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ  
     หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรค   
     นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก  ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง  การแก้ไข  ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้ 
     เกิดความม่ันใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น   
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 6 การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ ความหมาย 
ของการพูดติดต่อกิจธุระ ความส าคัญของการพูดติดต่อกิจธุระ การใช้ภาษาในการพูดติดต่อกิจธุระรูปแบบ
ของการพูดติดต่อกิจธุระ และความส าคัญของการสนทนาติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์ 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดติดต่อกิจธุระ  สนทนากิจธุระทาง    
โทรศัพท ์ความหมายของการพูดติดต่อกิจธุระ ความส าคัญของการพูดติดต่อกิจธุระ การใช้ภาษาในการพูด
ติดต่อกิจธุระรูปแบบของการพูดติดต่อกิจธุระ และความส าคัญของการสนทนาติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์
ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย ให้ผู้ศึกษาฝึกเขียนบทพูดแบบต่าง ๆ และเลือกบทพูดไป
ฝึกซ้อมเพ่ือน าเสนอการพูดในสัปดาห์ต่อไป ให้ท าใบงาน เรื่อง เทคนิคการพูด การพูดติดต่อกิจธุระ      การ
สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและเพ่ือนร่วมอภิปรายและสรุปผล 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีความซื่อสัตย์ในการ  
       จัดการข้อมูล 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคัดเลือกข้อมูล    
       ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เรียน ท างานอย่างมีหลักการ หลักวิชา 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นของตน มีการอ้างอิง  
       อย่างถูกวิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของการพูดติดต่อกิจธุระ ความส าคัญของการพูดติดต่อกิจธุระได ้ 
สามารถใช้ภาษาในการพูดติดต่อกิจธุระได้ บอกรูปแบบของการพูดติดต่อกิจธุระ และความส าคัญของ
การสนทนาติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์ได ้

 



   

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ 
     ในงานอาชีพได้จริง ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาส่วนหนึ่งแทบไม่รู้จักหรือเห็นความส าคัญของจดหมาย   
     แต่ละประเภทแล้ว เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้การเขียนจดหมายง่ายๆ ไม่มีรูปแบบ และดูเหมือน   
     ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในชีวิตประจ าวัน การแก้ไข ครูแนะน าถึงจดหมายหลากหลายประเภท ที่ความจริง  
     ส่งถึงที่บ้านของนักศึกษาโดยตรงและเป็นความจ าเป็นทั้งสิ้นอีกด้วย โดยเฉพาะจดหมายสมัครงาน เป็นต้น  
      

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครู ให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 6 การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ ความหมาย 
ของการพูดติดต่อกิจธุระ ความส าคัญของการพูดติดต่อกิจธุระ การใช้ภาษาในการพูดติดต่อกิจธุระรูปแบบ
ของการพูดติดต่อกิจธุระ และความส าคัญของการสนทนาติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์ 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดติดต่อกิจธุระ  สนทนากิจธุระทาง    
โทรศัพท ์ความหมายของการพูดติดต่อกิจธุระ ความส าคัญของการพูดติดต่อกิจธุระ การใช้ภาษาในการพูด
ติดต่อกิจธุระรูปแบบของการพูดติดต่อกิจธุระ และความส าคัญของการสนทนาติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์
ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย ให้ผู้ศึกษาฝึกเขียนบทพูดแบบต่าง ๆ และเลือกบทพูดไป
ฝึกซ้อมเพ่ือน าเสนอการพูดในสัปดาห์ต่อไป ให้ท าใบงาน เรื่อง เทคนิคการพูด การพูดติดต่อกิจธุระ      การ
สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและเพ่ือนร่วมอภิปรายและสรุปผล 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  มีความซื่อสัตย์ในการ  
       จัดการข้อมูล 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคัดเลือกข้อมูล    
       ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เรียน ท างานอย่างมีหลักการ หลักวิชา 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นของตน มีการอ้างอิง  
       อย่างถูกวิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของการพูดติดต่อกิจธุระ ความส าคัญของการพูดติดต่อกิจธุระได ้ 
สามารถใช้ภาษาในการพูดติดต่อกิจธุระได้ บอกรูปแบบของการพูดติดต่อกิจธุระ และความส าคัญของ
การสนทนาติดต่อกิจธุระทางโทรศัพท์ได ้

 



   

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ 
     ในงานอาชีพได้จริง ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาส่วนหนึ่งแทบไม่รู้จักหรือเห็นความส าคัญของจดหมาย   
     แต่ละประเภทแล้ว เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้การเขียนจดหมายง่ายๆ ไม่มีรูปแบบ และดูเหมือน   
     ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในชีวิตประจ าวัน การแก้ไข ครูแนะน าถึงจดหมายหลากหลายประเภท ที่ความจริง  
     ส่งถึงที่บ้านของนักศึกษาโดยตรงและเป็นความจ าเป็นทั้งสิ้นอีกด้วย โดยเฉพาะจดหมายสมัครงาน เป็นต้น  
      

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครู ให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  5  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 7 การสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ และ 
    จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ครูบรรยายเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ และ 
จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย ท าใบงาน เรื่อง  
ทดสอบการสัมภาษณ์งาน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต ์
ใช้ต่อไป 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของการสัมภาษณ์ได ้บอกหลักและวิธีการสัมภาษณ์ และจุดมุ่งหมาย 
           ของการสัมภาษณ์งานได ้
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบ  วิธีการเขียนรายงาน วิธีการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
     ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางส่วนไม่ใส่ใจในรายละเอียด จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
     การแก้ไข โดยสร้างกิจกรรมให้ท าเป็นรายบุคคลเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน 
 



   

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

 /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา   

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่
จะไม่ทันเวลา     

                

                                                                   ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เขา้เรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 7 การสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ และ 
    จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ครูบรรยายเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ และ 
จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย ท าใบงาน เรื่อง  
ทดสอบการสัมภาษณ์งาน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต ์
ใช้ต่อไป 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร  ซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจต่อกัน  ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน  ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นตนเอง  ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  บอกความหมายของการสัมภาษณ์ได ้บอกหลักและวิธีการสัมภาษณ์ และจุดมุ่งหมาย 
ของการสัมภาษณ์งานได ้

 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบ  วิธีการเขียนรายงาน วิธีการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
     ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางส่วนไม่ใส่ใจในรายละเอียด จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
     การแก้ไข โดยสร้างกิจกรรมให้ท าเป็นรายบุคคลเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน 
 



   

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

 /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา   

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่
จะไม่ทันเวลา     

                

                                                                   ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คนน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 8 การเขียนเอกสารในงานอาชีพ  การเขียนจดหมายความหมาย 
ของจดหมาย ประเภทของจดหมาย หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ มารยาทในการเขียนจดหมาย การใช้
ภาษาในการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมาย การจ่าหน้าซองจดหมาย และประโยชน์ของ
จดหมาย การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความหมายของการเขียนโฆษณา จุดประสงค์ของการโฆษณา 
ประเภทของการโฆษณา องค์ประกอบของโฆษณา สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการ
โฆษณา 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการเขียนเอกสารในงานอาชีพ  การเขียน 
จดหมายความหมายของจดหมาย ประเภทของจดหมาย หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ มารยาทในการ
เขียนจดหมาย การใช้ภาษาในการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมาย การจ่าหน้าซองจดหมาย และ
ประโยชน์ของจดหมาย การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความหมายของการเขียนโฆษณา จุดประสงค์ของ
การโฆษณา ประเภทของการโฆษณา องค์ประกอบของโฆษณา สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และสิ่งที่ควรค านึงถึง
ในการโฆษณา ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างที่ก าหนดให้ฝึกเขียน
จดหมายธุรกิจ ฝึกเขียนจดหมายสมัครงาน และให้ท าใบงาน เรื่อง จดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ     
ฝึกเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนโฆษณา การอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
 
 

 
 
 



   

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากขา้งใน  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของจดหมาย ประเภทของจดหมาย หลักการเขียนจดหมายกิจธุระได ้ 
    บอกมารยาทในการเขียนจดหมายได ้สามารถใช้ภาษาในการเขียนจดหมายได ้บอกส่วนประกอบของ  
    จดหมาย การจ่าหน้าซองจดหมาย และประโยชน์ของจดหมายได ้บอกความหมายของการเขียน 
    โฆษณา จุดประสงค์ของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา องค์ประกอบของโฆษณาได้ บอกสื่อที ่
    ใช้ในการโฆษณา และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการโฆษณาได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้ ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึกแสดงความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออกในทางที ่
     ถูกต้อง  ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น การแก้ไข   
     ครูแนะน านักศึกษาท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
     และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่จะ
ไม่ทันเวลา   

                                                                                                                                                                           

                                                                       ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวช. 1/1  ช่างกล       15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     สถาปัตยกรรม        5  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1     การโรงแรม    12  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                 ปวช. 1     การตลาด          11  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/2  ช่างกล      16  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การบัญชี      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                   ปวช. 1/3  ช่างยนต์       14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     การจัดการ        9  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างอิเล็กทรอนิกส์    27  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/2  ช่างยนต์     15  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างเชื่อม           2  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 2/1  ช่างไฟ      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1/4  ช่างยนต์     14  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
                    ปวช. 1     ช่างก่อสร้าง      26  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 

 ปวช. 1/1  ช่างยนต์      20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 8 การเขียนเอกสารในงานอาชีพ  การเขียนจดหมายความหมาย 
ของจดหมาย ประเภทของจดหมาย หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ มารยาทในการเขียนจดหมาย การใช้
ภาษาในการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมาย การจ่าหน้าซองจดหมาย และประโยชน์ของ
จดหมาย การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความหมายของการเขียนโฆษณา จุดประสงค์ของการโฆษณา 
ประเภทของการโฆษณา องค์ประกอบของโฆษณา สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการ
โฆษณา 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการเขียนเอกสารในงานอาชีพ  การเขียน 
จดหมายความหมายของจดหมาย ประเภทของจดหมาย หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ มารยาทในการ
เขียนจดหมาย การใช้ภาษาในการเขียนจดหมาย ส่วนประกอบของจดหมาย การจ่าหน้าซองจดหมาย และ
ประโยชน์ของจดหมาย การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความหมายของการเขียนโฆษณา จุดประสงค์ของ
การโฆษณา ประเภทของการโฆษณา องค์ประกอบของโฆษณา สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และสิ่งที่ควรค านึงถึง
ในการโฆษณา ยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างที่ก าหนดให้ฝึกเขียน
จดหมายธุรกิจ ฝึกเขียนจดหมายสมัครงาน และให้ท าใบงาน เรื่อง จดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ     
ฝึกเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียนโฆษณา การอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
 
 

 
 
 



   

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากขา้งใน  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน ใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล  ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของจดหมาย ประเภทของจดหมาย หลักการเขียนจดหมายกิจธุระได ้ 
บอกมารยาทในการเขียนจดหมายได ้สามารถใช้ภาษาในการเขียนจดหมายได ้บอกส่วนประกอบของ 
จดหมาย การจ่าหน้าซองจดหมาย และประโยชน์ของจดหมายได้ บอกความหมายของการเขียน
โฆษณา จุดประสงค์ของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา องค์ประกอบของโฆษณาได้ บอกสื่อที่
ใช้ในการโฆษณา และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการโฆษณาได ้

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา  เนื้อหาสาระครบถ้วน  นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า  
     หาความรู้ ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึกแสดงความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออกในทางที ่
     ถูกต้อง  ปัญหาอุปสรรค  นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น  รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น การแก้ไข   
     ครูแนะน านักศึกษาท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
     และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

/     

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่จะ
ไม่ทันเวลา   

                                                                                                                                                                           

                                                                       ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 



   

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และ  

การวัดผล วิชานี้ 
/     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     
4 ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย  /    
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ /     
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  /    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน /     
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2 ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน /     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได้ /     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง /     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21 เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     



   

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้  /    
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
3.1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

    
/ 

    

3.2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
3.4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     
3.5  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 168 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.8 

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) 


