
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
รหัสวิชา20527421 วิชาศิลปะการจัดดอกไม้                                    

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2559 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

ครูผู้สอน นางปติญา มังคละคีรี 
สาขาวิชา การโรงแรม 

 

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้น ปวส.1และปวส.2 

จ านวนเต็ม 38 คน ห้องเรียน ปฏิบัติ 2   
เวลาเรียน วันพธุ เวลา 08.00 – 12.00 น 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........1..................วันที.่....6  พฤศจิกายน 2562..... เวลา 08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......38.... คน ขาดเรียน..-... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. ชี้แจงเงื่อนไขการเรียน การวัดผลประเมินผล 

บทที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ 

- ความเป็นมาของการจัดดอกไม้ 

- ความหมายของดอกไม้ 

- ประเภทของดอกไม้ 
            ปฏิบัติ วิเคราะห์ประเภทของดอกไม้ที่น ามาใช้จัดแจกัน 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนวิเคราะห์ประเภทของดอกไม้ที่น ามาใช้จัดแจกันได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และมีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนได้ครบตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
-ไม่มีผู้ขาดเรียนเนื่องจากเป็นสัปดาห์แรก 

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี ) อาจารย์

ผู้สอน 



 

แบบบันทึกหลังสอน                             
ครั้งที่..........2......................... วันที่.....13 พฤศจิกายน 2562.....  เวลา   08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม).......38... คน เข้าเรียน.......38... คน ขาดเรียน..-... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ (ต่อ) 

-   คุณค่าของดอกไม้ 
-   ที่มาของดอกไม้ 
  

ปฏิบัติ เขียนแบบดอกไม้ ใบไม้ประเภทต่างๆ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม 
รอบคอบ 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความกระตือรือร้น ความมั่นใจในตนเอง ความรับผิดชอบ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนเขียนแบบดอกไม้ ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ 
ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- 

 
ลงชื่อ........................................................ 

( นางปติญา มังคละคีรี )                                              
อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........3......................... วันที่.....20 พฤศจิกายน 2562..... เวลา  08.00 – 13.00 น น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน......38.... คน ขาดเรียน..-... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ (ต่อ) 
  ชนิดของใบไม้ 

1.  ใบไม้ใบกว้าง 
2. ใบไม้ใบยาว 

ปฏิบัติ เขียนแบบใบไม้ที่นิยมใช้จัดแจกัน 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์ /สาธิต 
-แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนเขียนแบบใบไม้ตามข้อก าหนดได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาสอดคล้องกับผู้เรียน กิจกรรมเหมาะสมกัลเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และ 
มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
-ไม่มีผู้ขาดเรียน 

 

 
ลงชื่อ........................................................ 

( นางปติญา มังคละคีรี )                                
อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........4......................... วันที่.....27 พฤศจิกายน 2562..... เวลา  08.00 – 13.00 น น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน......37.... คน ขาดเรียน..1... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้   
- วัสดุส าหรับการเสริมแต่ง 
- วัสดุส าหรับท าความสะอาด 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดดอกไม้ 
  

ปฏิบัติ เตรียมวัสดุยึดภาชนะจัดดอกไม้รูปทรงต่างๆ 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย /ชมวีดีทัศน์/ของจริง/สาธิต 
-แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ องค์รวม การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนปฏิบัติที่ยึดดอกไม้ในภาชนะรูปทรงต่างๆได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และมี
ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
-แนะน าให้ผู้ขาดเรียนศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี )                            

อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........5......................... วันที่.....4 ธันวาคม 2562..... เวลา  08.00 – 13.00 นน 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.....35. .... คน ขาดเรยีน..3... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่  3.  องค์ประกอบศ ิลปะในการจัดดอกไม้ 

- หลักศิลปะพ้ืนฐาน 
 - เส้น   รูปร่าง    

ปฏิบัติ ออกแบบการจัดดอกไม้รูปทรงที่ชื่นชอบ 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์/ของจริง/สาธิต 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ องค์รวม 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนออกแบบจัดดอกไม้รูปทรงที่ชื่นชอบได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ  /    

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี )                          

อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครัง้ที่..........6... วันที่.....11  ธันวาคม 2562..... เวลา  08.00 – 13.00 น  
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน......34.... คน ขาดเรียน..4... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

  บทที่ 3. องค์ประกอบศ ิลปะในการจัดดอกไม้   (ต่อ) 

- สมดุล    

-  รูปทรง 

ปฎิบัต  ออกแบบการจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า    
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/สาธิต/ของจริง 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนออกแบบการจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าตามข้อก าหนดได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และม ีความม ั่นใจใน
ตนเองมากข ึ้น ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่ก าหนดไว้ 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี )                                           

อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........7.... วันที่.....18 ธันวาคม 2562..... เวลา  08.00 – 13.00 น น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......36.... คน ขาดเรียน..  2.. คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

   บทที่ 3. องค์ประกอบศ ิลปะในการจัดดอกไม้   (ต่อ) 

- จังหวะ 
- สี 

                       ปฏิบัติ ออกแบบจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉากและรูปทรงอ่ืนตามข้อก าหนด 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ของจริง/สาธิต 
- กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนออกแบบแจกันดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉากตามข้อก าหนดได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และม ีความม ั่นใจใน
ตนเองมากข ึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี )                            

อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........8.... วันที่.....25 ธันวาคม 2562..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน......36.... คน ขาดเรียน..2.. คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่ 4. การเตรียมดอกไม้ ใบไม้และการดูแลรักษา 

4.1 การตัดก่ิงก้านดอกไม้ 

4.2 การใช้น้ ายา สารเคมี 
4.3 เทคนิคการใช้ลวดกับดอกไม้ 
4.4 การเตรยีมที่ยึดดอกไม้ 

ปฏิบัติ การเตรียมดอกไม้ด้วยเทคนิคต่างๆ 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติจริง 
-แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนปฏิบัติการเตรียมดอกไม้ ใบไม้ด้วยเทคนิคต่างๆได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด
และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และมีความมั่นใจในตนเอง มากขึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่                                
ก าหนดไว้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบ 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- 

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี )                            

อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........9......................... วันที่....1 มกราคม 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม).......... คน เข้าเรียน.......... คน ขาดเรียน..-... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
หยุดราชการ สอบกลางภาคในสัปดห์ต่อไป 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ      

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง      

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy)      

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)      

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free)      
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- 

 

 
ลงชื่อ........................................................ 

( นางปติญา มังคละคีรี )                                 
อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........10......... วันที่.....8  มกราคม 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน......36.... คน ขาดเรียน..2. คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. สอบกลางภาค 
            บทที่   5.  การจัดดอกไม้ข้ันพื้นฐาน  

   -เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

   -ขั้นตอนการจัด 

              ปฎิบัติ  ฝึกจัดดอกไม้ตามแบบที่ชื่นชอบ กลุ่มละ 1 แจกัน 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์/ฝึกปฏิบัติจริง 
-กิจกรรม เป็นกลุ่มๆละ 2 คน 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผดชอบ มีมนุษยสัมพนธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้.  ผูเ้รียนจดัดอกไมแ้บบท่ีช่ืนชอบไดอ้ยา่งสวยงาม 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง และม ีความม ั่นใจ 

ตนเองมากข ึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี ) 
     อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........11......................... วันที่....15 มกราคม 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......36.... คน ขาดเรียน..2... คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

 บทที่   5.  การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน  
   -เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

   -ขั้นตอนการจัด 

            ปฏิบัต ิ จัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นกลุ่ม พร้อมเขียนแบบ 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ฝึกปฏิบัติจริง/สาธิต 
- กิจกรรมเป็นกลุ่มๆละ 2 คน 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุมกนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์  
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนจดัดอกไมรู้ปทรงสามเหล่ียมดา้นเท่าตามขอ้ก าหนดไดส้วยงาม 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง 
และม ีความม ่ันใจในตนเองมากข ึ้น ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง   
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- ลงชื่อ........................................................ 

( นางปติญา มังคละคีรี ) 
อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........12......................... วันที่.....22 มกราคม 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......36.... คน ขาดเรียน..-.. คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที ่5. การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

    -เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

   -ขั้นตอนการจัด 

              ปฎิบัติ  ฝึกจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มละ 1 แจกัน พร้อมเขียนแบบ 

 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์/ฝึกปฏิบัติจริง/สาธิต 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉากได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ครูสอนได้ตามแผนการเรียนรู้จัดกิจกรรมได้ครบตามที่ ก าหนดไว้ในแผนการ
สอน 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- แนะน าให้ผ ู้ขาดเรียนศึกษาเพ ิ่มเติมนอกเวลาเรียนและส่งงานเพ ิ่มนอกเวลาเรียนได้ 

ลงชื่อ..................................................... ... 
( นางปติญา มังคละคีรี ) 

อาจารย์ผู้สอน 



 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่..........13......................... วันที่.....29  มกราคม 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......36... คน ขาดเรียน..2.. คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
           บทที่   5.  การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน  

   -เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

   -ขั้นตอนการจัด 

              ปฎิบัติ  จัดดอกไม้รูปทรงตัวเอส กลุ่มละ 1 แจกัน พร้อมแบบ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ชมวีดีทัศน์ /ของจริง/สาธิต 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความสามัคคีกลุ่ม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผู้เรียนจัดดอกไม้รูปตัวเอสได้สวยงาม 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมสอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ตนเอง ครูสอนได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ใน
แผนการสอน  
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
  

 
ลงชื่อ........................................................ 

( นางปติญา มังคละคีรี ) อาจารย์
ผู้สอน 



 

บันทึกหล ังสอน                                                        
ครั้งที่..........14......................... วันที่.....5 กุมภาพันธ์  2563.....  เวลา   08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......36.... คน ขาดเรียน..2... คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
บทที่ 5. การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน (ต่อ)             

   -เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

   -ขั้นตอนการจัด 

              ปฎิบัติ  จัดดอกไม้รูปทรงครึ่งวงกลม กลุ่มละ 1 แจกัน พร้อมแบบ 

  2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
-ถาม/ตอบ 

–บรรยาย/อภิปราย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติจริง 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมทีผู้่เรียนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานเร่ือง ศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ องครวม ระเบิดจากขางใน 
3.2) สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคัคี ความรับผิดชอบ ความมีวนิยั การตรงต่อเวลา 
3.4)  สมรรถนะท่ีได.้  ผูเ้รียนจดัดอกไมรู้ปทรงคร่ึงวงกลมไดอ้ยา่งสวยงามและถูกตอ้งตามขั้นตอน  

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ผูเ้รียน กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง และมี 

ความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน  ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- 

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี ) อาจารย์

ผู้สอน 

ครั้งที่..........15......................... วันที่....12 กุมภาพันธ์ 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......35.... คน ขาดเรียน..3.. คน 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
บทที่ 5. การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน (ต่อ)             



แบบบันทึกหลังสอน 

 

   -เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

   -ขั้นตอนการจัด 

              ปฎิบัติ  จัดดอกไม้รูปทรงญี่ปุ่น กลุ่มละ 1 แจกัน พร้อมแบบ 

  2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
-ถาม/ตอบ 

–บรรยาย/อภิปราย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติจริง 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/ตัวอย่างของจริง/สาธิต 
- กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องคร์วม ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่ว ม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผูเ้ รียนจดัดอกไมรู้ปทรงญ่ีปุ่นไดส้วยงาม 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

  ผูเ้รียน กิจกรรมสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีก าหนด ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเอง และมี 
ความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน  ครูสอนไดต้ามแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

 
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     
 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- 

 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี )                           

อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........16......................... วันที่.....19 กุมภาพันธ์ 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......36... คน ขาดเรียน...2. คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 

บทที่ 6. การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (ต่อ) 

การจัดดอกไม้ประดับเชิงเทียน 

-การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
-ขั้นตอนการจัด 

ปฏิบัติ  ฝึกการจัดดอกไม้ประดับเชิงเทยีน  
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย /ฝึกปฏิบัติ/สาธิต 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องคร์วม ระเบิดจากขางใน การมีส่วนรวม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อ เวลา 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ผู้เรียนฝึ กจดัดอกไมป้ระดบัเชิงเทียนไดถู้กตอ้ง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
    กิจกรรมเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด  ครูสอนไดต้ามแผนการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนไดค้รบตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
 5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ  /    

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
-ออก 

 
ลงชื่อ........................................................ 

( นางปติญา มังคละคีรี )                              
อาจารย์ผู้สอน 



แบบบันทึกหลังสอน 
 

ครั้งที่..........17........................ วันที่.....26 กุมภาพันธ์ 2563..... เวลา  08.00 – 13.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม).......38... คน เข้าเรยีน......36.... คน ขาดเรียน...2.. คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
บทที่ 7. . การค านวณต้นทุนและการก าหรดราคาขาย 
7.1 วิธีการค านวณต้นทุน 
7.2 วิธีการก าหนดราคาขาย 

ปฏิบัติ ฝึกคิดค านวณราคาต้นทุนและราคาขาย ตามข้อก าหนด 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

-ถาม/ตอบ 
–บรรยาย/อภิปราย/สาธิต 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
-กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องก ับหลักการทรงงานเรื่อง องคร์วม  ระเบิดจากขา้งใน การมีส่วนร่วม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุมกนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความสามคคีกลุ่ม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อเวลา 
3.4) สมรรถนะที่ได้. ผูเ้รียนคิดค านวณราคาตน้ทุนและราคาขายแจกนัดอกไมไ้ดถู้กตอ้ง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
    กิจกรรมเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด  ครูสอนไดต้ามแผนการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนไดค้รบตามท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการสอน 
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
ลงชื่อ........................................................ 

( นางปติญา มังคละคีรี ) 
อาจารย์ผู้สอน 

 
 



 

ครั้งที่..........18......................... วันที่.....3  มีนาคม 2563..... เวลา 08.00 – 12.00 น 
จ านวนนักศึกษา (เต็ม)........38... คน เข้าเรียน.......36.... คน ขาดเรียน..2... คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ.. 
สอบปลายภาค 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ข้อสอบ
ทฤษฏีและสอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องครวม ระเบิดจากขางใน การมีส่วนรว ่ม รอบคอบ 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม ความซ่ือสัตย ์ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ การตรงต่อเวลา 
3.4) สมรรถนะที่ไดผู้้เรียนระบุความส าคญัของงานจดัดอกไมไ้ดถู้กตอ้ง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     กิจกรรมเหมาะสมตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการเรียน สอนไดค้รบตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาช ีพ /     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง /     

3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) /     

4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) /     

5. ส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพตดิ (Drug – Free) /     

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
- 

 
 

ลงชื่อ........................................................ 
( นางปติญา มังคละคีรี ) 

อาจารย์ผู้สอน 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ค าชี ้แจง  แบบประเม ินนี้ ม ีจ ุดประสงค ์เพ ื ่อประเม ินพฤต ิกรรมการสอนของผู ้สอน เพ ื ่อใช ้เป ็นข ้อม ูลในการ 

พ ัฒนาจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนให ้เก ิดผลส ัมฤทธ ิ์ยิ ่งข ึ้น โดยขอให ้ท ่านประเม ินตนเองโดยท า 
เครือ่งหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ

5 
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ส่วนที่ 1 ประเมินตนเอง   
 
 
 
 
 
/ 

   

1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้ / 
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน / 
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ / 
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย / 
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา / 
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ / 
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน / 
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ  

9. สอดแทรกจรยธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน / 
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ / 
ส่วนที่ 2 ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยน /  

12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /  

13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ /  

14. ว ิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคดิรเริ่ม /  

15. ผูส้อนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง /  

16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม  / 
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /  

18. ผู้สอนตอบปญัหาหรือช ี้แจงได ้กระจ่าง /  

19. ผูส้อนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้  / 
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /  

/ 

   

21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม / 
22. ปริมาณงานท ี่ก าหนดให ้ผู้เรียนท าหร ือคน้คว้าเพิม่เติม  

23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบผิดชอบการท างาน /     

24. ผูส้อนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน / 
25. มีการประเมินผลการเรยีนรูร้ะหว่างสอน / 
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26. ผูส้อนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยมการสอน / 
27. ผูส้อนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน / 
28. บรรยากาศในหอ้งเรยีนเป็นก ันเอง / 
29. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอขอค าแนะน านอกเวลาเรยีน / 
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู ้ / 

ตอนที ่3 การบูรณาการ 
31. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

/     

32. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / 
33. ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) / 
34. ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) / 
35. ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด (Drug – Free) / 

รวมคะแนน 159 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.5 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั 
 

 ดีมาก (4.50 – 5.00) 
 ดี (3.50 – 4.49) 
 ปานกลาง (2.50 – 3.49) 
 ควรปรับปรุง (1.50 – 2.49) 
 ควรปรับปรุงอีกมาก (1.00 – 1.49) 


