
   

 
 

 
 

                         บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  รหสัวชิา  20001101 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พทุธศักราช  2559 
ภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา  2560 

 
ครูผูส้อน  นางสาวอุไรวรรณ   ค าพลิา 

สาขาวิชา  พื้นฐานประยุกต ์
   

 

วันอังคาร  เวลา   13.00 - 16.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3 ทผ  สายตรง  ม.6  จ านวน  20  คน 

   วันศุกร์    เวลา   08.00 - 11.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/4 ทผ  สายตรง  ม.6  จ านวน  19  คน  

ห้องเรียน   1403 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่  7  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน  1  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  4  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งจุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบาย 
รายวิชา มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล หน่วยการเรียนที่ 1 ภาษากับการสื่อสารในงานธุรกิจ 
วิวัฒนาการของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร และการแบ่งประเภทของสาร 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน การปฐมนิเทศรายวิชา ครอูธิบายรายละเอียด ผู้เรียนจดบันทึก  
รายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเข้าชั้นเรียน ให้ผู้เรียนฝึกการพูดแนะน าตัวหน้าชั้น ครูอธิบาย  
ตามหัวข้อ เรื่อง ภาษากับการสื่อสารในงานธุรกิจ วิวัฒนาการของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร และ 
การแบ่งประเภทของสาร พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ทบทวน
เนื้อหาบทเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไปศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้วให้เขียนรายงาน เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่
พบก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือ
ข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอข้อมูล ผู้ฟังซักถาม ผู้พูดตอบ
ค าถาม ครูสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ท าแบบฝึกหัด 
 

3. พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

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 บอกความหมายของการสื่อสารได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ        
      การสื่อสารได้ บอกประเภทของสารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรม ได้อย่างครบถ้วน      
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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  3  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  3  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งจุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบาย 
รายวิชา มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล หน่วยการเรียนที่ 1 ภาษากับการสื่อสารในงานธุรกิจ 
วิวัฒนาการของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร และการแบ่งประเภทของสาร 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน การปฐมนิเทศรายวิชา ครูอธิบายรายละเอียด ผู้เรียนจดบันทึก  
รายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเข้าชั้นเรียน ให้ผู้เรียนฝึกการพูดแนะน าตัวหน้าชั้น ครูอธิบาย  
ตามหัวข้อ เรื่อง ภาษากับการสื่อสารในงานธุรกิจ วิวัฒนาการของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร และ 
การแบ่งประเภทของสาร พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ทบทวน
เนื้อหาบทเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไปศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้วให้เขียนรายงาน เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่
พบก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือ
ข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอข้อมูล ผู้ฟังซักถาม ผู้พูดตอบ
ค าถาม ครูสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ท าแบบฝึกหัด 
 

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 บอกความหมายของการสื่อสารได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ        
      การสื่อสารได้ บอกประเภทของสารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 

 
 
 



   

5. การประเมนิผลการสอนของตนเอง 
 

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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน  2  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน  1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งจุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบาย 
รายวิชา มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล หน่วยการเรียนที่ 1 ภาษากับการสื่อสารในงานธุรกิจ 
วิวัฒนาการของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร และการแบ่งประเภทของสาร 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน การปฐมนิเทศรายวิชา ครูอธิบายรายละเอียด ผู้เรียนจดบันทึก  
รายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเข้าชั้นเรียน ให้ผู้ เรียนฝึกการพูดแนะน าตัวหน้าชั้น ครูอธิบาย  
ตามหัวข้อ เรื่อง ภาษากับการสื่อสารในงานธุรกิจ วิวัฒนาการของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร และ 
การแบ่งประเภทของสาร พร้อมยกตัวอย่างประกอบและให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ทบทวน
เนื้อหาบทเรียน หน่วยการเรียนที่ 1 แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไปศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้วให้เขียนรายงาน เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่
พบก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือ
ข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอข้อมูล ผู้ฟังซักถาม ผู้พูดตอบ
ค าถาม ครูสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ท าแบบฝึกหัด 
 

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 บอกความหมายของการสื่อสารได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ        
      การสื่อสารได้ บอกประเภทของสารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 
 

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    
 

    จากการปฐมนิเทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน  7  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 2 กลวิธีเพ่ือใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ลักษณะเด่นในภาษาไทย  
การเลือกใช้ค า ส านวนโวหารในภาษาไทย การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ในการสื่อสารสุนทรียภาพใน
ภาษาไทย 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยาย เกี่ยวกับ กลวิธีเพ่ือใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร   
ลักษณะเด่นในภาษาไทย การเลือกใช้ค า ส านวนโวหารในภาษาไทย การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ใน       
การสื่อสารสุนทรียภาพในภาษาไทย แล้วจึงชี้ประเด็นหลักที่ต้องให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การ  
ท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการสื่อสารต่อไป จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ 
แต่ละกลุ่มสรุปสาระส าคัญจากเอกสารประกอบแล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นในหัวข้อต่าง ๆ เรื่อง ค าและ
ความหมายในภาษาไทย ส านวนไทยที่สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ภาษาภาพพจน์ การแบ่ง
ประเภทของสุนทรียภาพในภาษาไทย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจาก    
ผู้พูด ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 

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 บอกลักษณะเด่นของค าในภาษาไทยได้ถูกต้อง เลือกใช้ค า ส านวน โวหารได้           
      เรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้ บอกลักษณะของสุนทรียภาพในภาษาไทยได้ 
 

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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  4  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 2 กลวิธีเพ่ือใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ลักษณะเด่นในภาษาไทย  
การเลือกใช้ค า ส านวนโวหารในภาษาไทย การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ในการสื่อสารสุนทรียภาพใน
ภาษาไทย 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยาย เกี่ยวกับ กลวิธีเพ่ือใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร   
ลักษณะเด่นในภาษาไทย การเลือกใช้ค า ส านวนโวหารในภาษาไทย การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ใน      
การสื่อสารสุนทรียภาพในภาษาไทย แล้วจึงชี้ประเด็นหลักที่ต้องให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การ  
ท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการสื่อสารต่อไป จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ 
แต่ละกลุ่มสรุปสาระส าคัญจากเอกสารประกอบแล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นในหัวข้อต่าง ๆ เรื่อง ค าและ
ความหมายในภาษาไทย ส านวนไทยที่สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ภาษาภาพพจน์ การแบ่ง
ประเภทของสุนทรียภาพในภาษาไทย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจาก    
ผู้พูด ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 

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 กล้าแสดงออก 

ในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรักสามัคคี ร่วมมือในการท างานมี  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกลักษณะเด่นของค าในภาษาไทยได้ถูกต้อง เลือกใช้ค า ส านวน โวหารได้           
      เรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้ บอกลักษณะของสุนทรียภาพในภาษาไทยได้ 
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง 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 าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 2 กลวิธีเพ่ือใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ลักษณะเด่นในภาษาไทย  
การเลือกใช้ค า ส านวนโวหารในภาษาไทย การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ในการสื่อสารสุนทรียภาพใน
ภาษาไทย 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูบรรยาย เกี่ยวกับ กลวิธีเพ่ือใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร   
ลักษณะเด่นในภาษาไทย การเลือกใช้ค า ส านวนโวหารในภาษาไทย การเรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ใน       
การสื่อสารสุนทรียภาพในภาษาไทย แล้วจึงชี้ประเด็นหลักที่ต้องให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การ  
ท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการสื่อสารต่อไป จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้ 
แต่ละกลุ่มสรุปสาระส าคัญจากเอกสารประกอบแล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นในหัวข้อต่าง ๆ เรื่อง ค าและ
ความหมายในภาษาไทย ส านวนไทยที่สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน ภาษาภาพพจน์ การแบ่ง
ประเภทของสุนทรียภาพในภาษาไทย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจาก    
ผู้พูด ครูช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มที่ขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 

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 กล้าแสดงออก 

ในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรักสามัคคี ร่วมมือในการท างานม ี 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกลักษณะเด่นของค าในภาษาไทยได้ถูกต้อง เลือกใช้ค า ส านวน โวหารได้           
      เรียบเรียงถ้อยค าเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้ บอกลักษณะของสุนทรียภาพในภาษาไทยได้ 
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง 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 าให้เขียนใบลา    
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ  หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  18  ธันวาคม  ถึงวันที่  22  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  4  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  13  คน  ขาดเรียน  6  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่  3  การวิเคราะห์ สังเคราะห์  และประเมินค่าสารใน  
ชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ประเมินค่าสาร การฟัง การดู การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครอูธิบายเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ประเมินค่าสารในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ความหมายของการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร การฟัง การดู การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
และให้นักศึกษาศึกษาหลักการ วิธีการเลือกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร  จากการฟัง การ
ดู และการอ่าน จากนั้นแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วเลือกศึกษางานเขียนหรือราย
โทรทัศน์ที่นักศึกษาชอบหรือสนใจ แล้วให้ออกมาสรุปด้วยการเขียนรายงานในประเด็น เรื่อง ความจริงและ
ความน่าเชื่อถือต่อเรื่องที่เลือกมาน าเสนอ เมื่อฟัง อ่านหรือดูแล้วเกิดความรู้หรือความคิดในด้านใดบ้าง 
ข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข แนวคิดเรื่อง
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จากเรื่องที่น าเสนอไปสู่สาธารณชน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการด าเนินชีวิต  

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง องค์รวม          
ท าตามล าดับขั้น  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประโยชน์ส่วนรวม ความเพียร  ไม่ติดต ารา  
 ท างานอย่างมีความสุข 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การปฏิบัติเป็นไปตาม  
      ศักยภาพและความสามารถของตนเอง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด   
 การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พ่ึงพาตนเอง  พอประมาณ  ไม่สุดโต่ง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก       
      ในสิ่งที่ถูกต้อง ความสนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพ่ึงตนเอง 
3.4) สมรรถนะท่ีได้ เลือกสารที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่านท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อตนเองและ 
      ส่วนรวม มาวิเคราะห์ ประเมินค่า พร้อมกับน าเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากข้ึน นักศึกษาสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง  
     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  
     จะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได ้
 
 



   

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  8  ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนที่  3  การวิเคราะห์ สังเคราะห์  และประเมินค่าสารใน  
ชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ความหมายของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ประเมินค่าสาร การฟัง การดู การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครอูธิบายเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ประเมินค่าสารในชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ความหมายของการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร การฟัง การดู การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
และให้นักศึกษาศึกษาหลักการ วิธีการเลือกสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร  จากการฟัง การ
ดู และการอ่าน จากนั้นแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วเลือกศึกษางานเขียนหรือราย
โทรทัศน์ที่นักศึกษาชอบหรือสนใจ แล้วให้ออกมาสรุปด้วยการเขียนรายงานในประเด็น เรื่อง ความจริงและ
ความน่าเชื่อถือต่อเรื่องที่เลือกมาน าเสนอ เมื่อฟัง อ่านหรือดูแล้วเกิดความรู้หรือความคิดในด้านใดบ้าง 
ข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข แนวคิดเรื่อง
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จากเรื่องที่น าเสนอไปสู่สาธารณชน และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการด าเนินชีวิต  

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง องค์รวม          
ท าตามล าดับขั้น  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประโยชน์ส่วนรวม ความเพียร  ไม่ติดต ารา  
 ท างานอย่างมีความสุข 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การปฏิบัติเป็นไปตาม  
      ศักยภาพและความสามารถของตนเอง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด   
 การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พ่ึงพาตนเอง  พอประมาณ  ไม่สุดโต่ง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก       
      ในสิ่งที่ถูกต้อง ความสนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพ่ึงตนเอง 
3.4) สมรรถนะท่ีได้ เลือกสารที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่านท่ีมีคุณภาพ  มีประโยชน์ต่อตนเองและ 
      ส่วนรวม มาวิเคราะห์ ประเมินค่า พร้อมกับน าเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากข้ึน นักศึกษาสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง  
     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  
     จะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได ้
 
 



   

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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  4  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน   3  คน  ขาดเรียน  16 คน 

 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 4 การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม ความรู้ 
    เกี่ยวกับการพูด ประเภทของการพูด การเป็นพิธีกร การสัมภาษณ์ การบรรยายสรุป การสนทนา 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้  เรื่อง อการพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  
ทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับการพูด ความหมายของการพูด ความส าคัญของการพูดประเภทของการพูด   
การเป็นพิธีกร การสัมภาษณ์ การบรรยายสรุป การสนทนา แล้วอธิบายองค์ประกอบในการพูด วิธีการพูด 
และการเตรียมตัวในการพูด และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วเลือกอ่านเนื้อในเอกสารค าสอน
เกี่ยวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การกล่าวถวายราชสดุดี การกล่าวค าอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
ปาฐกถา การกล่าวอ าลาและกล่าวค าไว้อาลัย การกล่าวรายงานและการกล่าวเปิดงาน แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาน าเสนอสาระส าคัญของเนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเนื้อหาใน 
หน่วยการเรียน ตัวอย่างค ากล่าวที่แต่ละกลุ่มทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้    
ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของนักศึกษาแล้วซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ ร่วม   
ชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหา แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
น าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

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 นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติในการพูดรูปแบบต่าง ๆ ได้  สามารถวิจารณ์การพูด 
       ของกลุ่มตนเอง และกลุ่มเพื่อนได้ อย่างมีหลักการและเหตุผล ตามสภาพจริงหรือเชิงประจักษ์ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน 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  10  ระหว่างวันที่  8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  4  คน 

 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 4 การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม ความรู้ 
    เกี่ยวกับการพูด ประเภทของการพูด การเป็นพิธีกร การสัมภาษณ์ การบรรยายสรุป การสนทนา 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้  เรื่อง อการพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  
ทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับการพูด ความหมายของการพูด ความส าคัญของการพูดประเภทของการพูด   
การเป็นพิธีกร การสัมภาษณ์ การบรรยายสรุป การสนทนา แล้วอธิบายองค์ประกอบในการพูด วิธีการพูด 
และการเตรียมตัวในการพูด และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วเลือกอ่านเนื้อในเอกสารค าสอน
เกี่ยวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การกล่าวถวายราชสดุดี การกล่าวค าอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
ปาฐกถา การกล่าวอ าลาและกล่าวค าไว้อาลัย การกล่าวรายงานและการกล่าวเปิดงาน แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาน าเสนอสาระส าคัญของเนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเนื้อหาใน 
หน่วยการเรียน ตัวอย่างค ากล่าวที่แต่ละกลุ่มทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้    
ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของนักศึกษาแล้วซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ ร่วม   
ชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหา แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
น าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

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 นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติในการพูดรูปแบบต่าง ๆ ได้  สามารถวิจารณ์การพูด 
       ของกลุ่มตนเอง และกลุ่มเพื่อนได้ อย่างมีหลักการและเหตุผล ตามสภาพจริงหรือเชิงประจักษ์ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน 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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  4  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  4  คน 

 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 4 การพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม ความรู้ 
    เกี่ยวกับการพูด ประเภทของการพูด การเป็นพิธีกร การสัมภาษณ์ การบรรยายสรุป การสนทนา 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูให้ความรู้  เรื่อง อการพูดในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  
ทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับการพูด ความหมายของการพูด ความส าคัญของการพูดประเภทของการพูด   
การเป็นพิธีกร การสัมภาษณ์ การบรรยายสรุป การสนทนา แล้วอธิบายองค์ประกอบในการพูด วิธีการพูด 
และการเตรียมตัวในการพูด และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แล้วเลือกอ่านเนื้อในเอกสารค าสอน
เกี่ยวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การกล่าวถวายราชสดุดี การกล่าวค าอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
ปาฐกถา การกล่าวอ าลาและกล่าวค าไว้อาลัย การกล่าวรายงานและการกล่าวเปิดงาน แล้วส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาน าเสนอสาระส าคัญของเนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเนื้อหาใน 
หน่วยการเรียน ตัวอย่างค ากล่าวที่แต่ละกลุ่มทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้    
ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของนักศึกษาแล้วซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ ร่วม   
ชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหา แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
น าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    

 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

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 นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติในการพูดรูปแบบต่าง ๆ ได้  สามารถวิจารณ์การพูด 
       ของกลุ่มตนเอง และกลุ่มเพื่อนได้ อย่างมีหลักการและเหตุผล ตามสภาพจริงหรือเชิงประจักษ์ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้กจิกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผน 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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน  4  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 5 การเขียนเพ่ือติดต่องานทางธุรกิจ และจดหมายธุรกิจ 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อติดต่องานทางธุรกิจ และ 
จดหมายธุรกิจ ประเภทของจดหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องการสื่อสารผ่านทาง
จดหมาย ชี้ให้เห็นความส าคัญท่ียังเป็นความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นหลักฐาน ครูให้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของจดหมายแต่ละประเภท จากนั้นให้นักศึกษาเลือกเขียนจดหมายธุรกิจ 1 ฉบับส่งครูผู้สอน เรื่อง เขียน
จดหมายเสนอขายสินค้าหรือบริการ ให้ค านึงถึงกลุ่มลูกค้า ความเหมาะสมด้านราคา และประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ก าหนดเอง  เขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เลือกสั่งซื้อสินค้าที่ลงโฆษณาขายทางหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร 1 ผลิตภัณฑ์ เขียน
จดหมายสมัครงานให้เลือกต าแหน่งงานว่างจากประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ครูน าจดหมายที่
นักศึกษาเขียนถูกต้อง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ จุดมุ่งหมาย และการใช้ภาษาที่เหมาะสมมาให้ดูเป็น 
การสรุปจากสิ่งที่นักศึกษาเขียนอีกครั้ง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม ท าให้ง่าย และการพ่ึงตนเอง 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพึ่งตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความตั้งใจในการท างาน ศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้ เขียนข้อมูลอย่างซื่อสัตย์ 
3.4) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาสามารถเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้านรูปแบบ   
       จุดมุง่หมาย และการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
 

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 า เป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน  8  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 5 การเขียนเพ่ือติดต่องานทางธุรกิจ และจดหมายธุรกิจ 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อติดต่องานทางธุรกิจ และ 
จดหมายธุรกิจ ประเภทของจดหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องการสื่อสารผ่านทาง
จดหมาย ชี้ให้เห็นความส าคัญท่ียังเป็นความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นหลักฐาน ครูให้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของจดหมายแต่ละประเภท จากนั้นให้นักศึกษาเลือกเขียนจดหมายธุรกิจ 1 ฉบับส่งครูผู้สอน เรื่อง เขียน
จดหมายเสนอขายสินค้าหรือบริการ ให้ค านึงถึงกลุ่มลูกค้า ความเหมาะสมด้านราคา และประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้ก าหนดเอง  เขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เลือกสั่งซื้อสินค้าที่ลงโฆษณาขายทางหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร 1 ผลิตภัณฑ์ เขียน
จดหมายสมัครงานให้เลือกต าแหน่งงานว่างจากประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ครูน าจดหมายที่
นักศึกษาเขียนถูกต้อง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ จุดมุ่งหมาย และการใช้ภาษาที่เหมาะสมมาให้ดูเป็น 
การสรุปจากสิ่งที่นักศึกษาเขียนอีกครั้ง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม ท าให้ง่าย และการพ่ึงตนเอง 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพึ่งตนเอง 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความตั้งใจในการท างาน ศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้ เขียนข้อมูลอย่างซื่อสัตย์ 
3.4) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาสามารถเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้านรูปแบบ   
       จุดมุง่หมาย และการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม 
 

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 า เป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  5  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน  6  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  11  คน  ขาดเรียน  8  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 6 การเขียนรายงานทางวิชาการ ประเภทของรายงานทาง 
วิชาการ ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงข้อมูล 
ในการเขียนรายงานทางวิชาการ 

 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกีย่วกับการเขียนรายงานทางวิชาการ  ประเภทของ 
รายงานทางวิชาการ ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงานทางวิชาการ         
การอ้างอิงข้อมูลในการเขียนรายงานทางวิชาการ ยกตัวอย่างประกอบ ชี้ให้เห็นประเภท รูปแบบของ
รายงาน การหาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาท ารายงาน การแสดงมารยาทใน  
การคัดลอกข้อความ การลงอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้และเป็นสากล จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วให้ไปศึกษาค้นคว้า เรื่องราวทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่กลุ่มตนเองสนใจ กลุ่มละ 1 หัวข้อ แล้วให้เขียนรายงานในประเด็นต่าง ๆ เรื่อง 
ประวัติความเป็นมา สาระส าคัญของเรื่อง ข้อคิดที่ได้รับจากการท ารายงาน ปัญหาที่พบก่อนท าการศึกษา
ค้นคว้าและในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อเสนอแนะเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือ
การส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความซื่อสัตย์ในการ  
      จัดการข้อมูล 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคัดเลือกข้อมูล    
      ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เรียน ท างานอย่างมีหลักการ  หลักวิชา 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นของตน มีการอ้างอิง  
      อย่างถูกวิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ 
3.4) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาสามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลมาท ารายงาน โดยการวิเคราะห์  สรุป  
      ประเด็นส าคัญ มีมารยาทในการคัดลอกข้อความ และสามารถอ้างอิงข้อมูล ตลอดจนน าเสนอ  
      รายงานได้อย่างมีหลักการ 
 

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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  13  คน  ขาดเรียน  7  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน  5  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 6 การเขียนรายงานทางวิชาการ ประเภทของรายงานทาง 
วิชาการ ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงข้อมูล 
ในการเขียนรายงานทางวิชาการ 

 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกีย่วกับการเขียนรายงานทางวิชาการ  ประเภทของ 
รายงานทางวิชาการ ส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงานทางวิชาการ         
การอ้างอิงข้อมูลในการเขียนรายงานทางวิชาการ ยกตัวอย่างประกอบ ชี้ให้เห็นประเภท รูปแบบของ
รายงาน การหาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาท ารายงาน การแสดงมารยาทใน  
การคัดลอกข้อความ การลงอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้และเป็นสากล จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วให้ไปศึกษาค้นคว้า เรื่องราวทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่กลุ่มตนเองสนใจ กลุ่มละ 1 หัวข้อ แล้วให้เขียนรายงานในประเด็นต่าง ๆ เรื่อง 
ประวัติความเป็นมา สาระส าคัญของเรื่อง ข้อคิดที่ได้รับจากการท ารายงาน ปัญหาที่พบก่อนท าการศึกษา
ค้นคว้าและในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อเสนอแนะเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือ
การส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความซื่อสัตย์ในการ  
      จัดการข้อมูล 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การคัดเลือกข้อมูล    
      ให้มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เรียน ท างานอย่างมีหลักการ  หลักวิชา 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นของตน มีการอ้างอิง  
      อย่างถูกวิธี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้ 
3.4) สมรรถนะที่ได้  นักศึกษาสามารถค้นคว้า รวบรวมข้อมูลมาท ารายงาน โดยการวิเคราะห์  สรุป  
      ประเด็นส าคัญ มีมารยาทในการคัดลอกข้อความ และสามารถอ้างอิงข้อมูล ตลอดจนน าเสนอ  
      รายงานได้อย่างมีหลักการ 
 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

     ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบ  วิธีการเขียนรายงาน วิธีการอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์   
     ปัญหาอุปสรรค นักศึกษาบางส่วนไม่ใส่ใจในรายละเอียด จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การ 
     แก้ไข โดยสร้างกิจกรรมให้ท าเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 



   

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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 7 การเขียนงานวิจัย ความหมายของงานวิจัย ลักษณะทั่วไป   
ของงานวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย ขั้นตอบการด าเนินการวิจัย องค์ประกอบของ
การท างานวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การน าเสนอรายงานการวิจัย 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย  ความหมายของงานวิจัย  
ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย ขั้นตอบการด าเนินการวิจัย 
องค์ประกอบของการท างานวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การน าเสนอรายงานการวิจัย ยกตัวอย่างประกอบ  
ให้เห็นลักษณะทั่วไปของงานวิจัย ความส าคัญของการท าวิจัย ความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ        
ให้นักศึกษาค้นคว้า หาตัวอย่างงานวิจัยที่กลุ่มมีความสนใจ ศึกษาข้อมูลตามที่ก าหนด แล้วน าเล่มงานวิจัย 
ที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะต่าง ๆ ครูแนะน าให้  
เก็บทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เรียนไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป แบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้ว  
ให้เขียนรายงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่พบก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและในระหว่าง           
ออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริม
และปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

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 นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 
 

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)  ปวส.1/3 ม.6  เทคนิคการผลิต  20  คน  เข้าเรียน  15  คน  ขาดเรียน  5  คน 
  ปวส.1/4 ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน  2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนที่ 7 การเขียนงานวิจัย ความหมายของงานวิจัย ลักษณะทั่วไป   
ของงานวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย ขั้นตอบการด าเนินการวิจัย องค์ประกอบของ
การท างานวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การน าเสนอรายงานการวิจัย 

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน  ครูบรรยายเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัย  ความหมายของงานวิจัย  
ลักษณะทั่วไปของงานวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย ขั้นตอบการด าเนินการวิจัย 
องค์ประกอบของการท างานวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การน าเสนอรายงานการวิจัย ยกตัวอย่างประกอบ  
ให้เห็นลักษณะทั่วไปของงานวิจัย ความส าคัญของการท าวิจัย ความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ        
ให้นักศึกษาค้นคว้า หาตัวอย่างงานวิจัยที่กลุ่มมีความสนใจ ศึกษาข้อมูลตามที่ก าหนด แล้วน าเล่มงานวิจัย 
ที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชั้นเรียน ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะต่าง ๆ ครูแนะน าให้  
เก็บทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่เรียนไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป แบ่งนักศึกษา
ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้ว  
ให้เขียนรายงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่พบก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและในระหว่าง           
ออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริม
และปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

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 นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 
 

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 ค้นคว้าและปรบัปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย  /    
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 /     
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24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     
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) 


