
              บนัทกึหลงัการสอน 

แผนจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงสถานศกึษา 3 D 

วิชา ภาษาอังกฤษในชีวตจริง 2 รหัสวิชา 10002102 ิ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2558 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

ครูผูส้อน นางสาวพรพิรุณ  แม้นประเสริฐ 

สาขาวิชาทักษะชีวิต 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1,1/2,1/3,1/4 จานวนเต็ม 87 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 19 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 31 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด,การโรงแรม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 18 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 29 คน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าชีแ้จงการบนัทกึหลงัสอน 

1. บันทึกหลังสอน 1 เล่ม ใช้บันทึกการสอน 1 รายวิชาต่อ 1 ห้องเรียน 

2. ให้ผู้สอนทาบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา ให้ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งมาแล้ว 

   3. การบันทึก 

      3.1 กรอกรายละเอียดที่ปกหน้า 

      3.2 ศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           สมรรถนะอาชีพ, สถานศึกษา 3D และคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทาง ในการจัด 

           กิจกรรมบูรณาการสอดแทรกลงสูการเรียนการสอน่ 
      3.3 เมื่อสอนเสร็จทุกครั้งให้บันทึกรายละเอียดเป็นลาดับให้ครบ 

          1) ห ัว ข้ อ เรื่ อ ง/เนื้ อ หาสาระ ให้ ร ะบุ ห ัว ข้ อ เรื่ อ ง เนื้ อ หาสาระโดยสรุ ป ที ่ส อน 

            ในครั้งนั้น 

          2) กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณาการ 

            การจัดการเรียนการสอนของครู 
          3) พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

            ให้ระบุพฤติกรรมผู้เรียนที่แสดงออกในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงาน 

            ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม/ 
            จริยธรรม และสมรรถนะที่นักศึกษาได้ 
          4) ผลการใช้และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ ให้ระบผุลการใช้แผนการ 
            จัดการเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรบัปรุง 
          5) การประเมินผลการสอนของตนเอง ให้ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองในแต ่
            ละครั้ง พร้อมท้ังข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับ เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของผูเ้รียน, 
            ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน และการใช้สื่อประกอบการสอน 

   6) วิธการและผลการติดตามนักศึกษาท่ีขาดเรียน/มีปญัหา ให้ระบุวิธีการดูแล ี
     ติดตามแก้ไขปญัหานักศึกษาที่ขาดเรียน และที่มีปญัหาต่าง ๆ 
4. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนส่งบันทึกหลังการสอนและประเมินตนเอง ตามแบบท่ี 
   กาหนดให ้โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อรองคณบดีฝุายวิชาการ วิจัยและพัฒ นา 
   รับรองและพิจารณา 
5. ให้ใช้บันทึกหลังสอนเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชานั้น สาหรับเป็น ้
   ผลงานทาง วิชาการที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หลักการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภมูิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นต้นแบบ 
ที่ม ีคุณ ค ่าอย่างยิ่ง ต ่อการศึกษาและน้อ มน าไปปฏิ บั ต ิสถานศกึ ษาท่ี มีค วามมุ่งมั่น จะพ ัฒ นาเป็ น 
สถานศึกษาพอเพียงควรน้อมนาหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  1. ระเบิดจากข้างใน เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 
และเจา้หน้าท่ี ที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจาก 
ข้างในของตนให้พร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงค่อยออกมาสูภ่ายนอก มิใช่นาจากภายนอกเข้าไปให ้
โดยที่ข้างในไม่พร้อมที่จะยอมรับ 
  2. แก้ ปั ญ หาที ่จุ ด เล็ ก คื อ การมองปั ญ หามองที ่ภ าพรวม (Macro) ก่ อ นเสมอ แต่ ก าร 
แก้ปัญหาควรเริ่มจากจุดเล็ก (Micro) คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทลีะขั้นไปจนถึงปัญหาของภาพรวม 
  3. ทาตามลาดับขั้น โดยเริ่มจากสิ่งท่ีจาเป็นที่สุดก่อน เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกดิ 
ประโยชนส์ูงสุด 
  4. องค์รวม คิดอย่างองค์รวม (Holistic) มองอย่างครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิต ิ
เชื่อม ต่อกัน 
  5. ศึ ก ษาข้ อ มู ล อย ่า งเป็ น ระบบ คื อ การท าก ิจ กรรมหรื อ โครงงานใดต้ อ งศ ึก ษาข้ อ ม ูล 
รายละเอียดอย่างเป็น ระบบ ทั้งข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร สื่อ และบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
ครบถ้วน 
  6. การมสี่วนร่วม คือเป็นประชาธิปไตย เปดิโอกาสให้ทุกฝุายเข้ามาร่วมแสดงความคดิเห็น 
และร่วมกันปฏิบัติ ร่วมประเมิน และร่วมรับผลที่เกดิขึ้น 
  7. ประโยชน์ส่วนรวม คือ การทางานเน้นผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคญั 
  8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ป ระโยชน์สูงสุด หมายถึง การทางานใด ๆ ควรใช้งบประมาณที ่
เหมาะสม ใช้วิธีการที่เรยีบง่าย ต่อความเข้าใจ ทาไดเ้องและสอดคลอ้งกับ สภาพ ไม่ซับซ้อนแต่ได้รับ 
ผลประโยชน์สูงสุด 
  9. ทาให้ง่าย (Simplicity) หมายถึง การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรงุและแก้ไขงานท่ียุ่งยากให ้
สามารถดาเนินการได้โดยง่ายโดยอาศัยกฎธรรมชาต ิ
  10. ขาดทุนคือกาไร (Our loss is our gain) คือ เน้น “การให”้ และ “การเสียสละ” มีผล 
เป็นกาไรคือ ความอยูด่มีีสุข 
  11. ความเพี ยร การท างานท่ี ไม่มีค วามพร้อ มมากนัก ก็ไม่ท้ อ ม ีความอดทน และมุ่งมั่ น 
ดาเนินการนั้น ๆ ให้สาเร็จลลุ่วง 
  12. เศรษฐกิจพอเพ ียง คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมผีล มีระบบภูมิคุ้มในตัวที่ด ี
มีความรู้ และมีคณุธรรม 
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13. ไม่ ต ิด ต ารา คื อ ล ัก ษณะการพั ฒ นาท่ี อ นุ โลม และรอมชอมกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม 
อะลุ่มอล่วยกัน ไมผู่กตดิกับวิชาการ และเทคโนโลยีที ่ไมเ่หมาะสมกบัสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ี 
แท้จริงของ 
14. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ คือ หลักการอยูร่่วมกันอย่างช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกัน 
ได้แบบยั่งยืน 

 15. ปลูกปุาในใจคน คือ เน้นการสรา้งพื้นฐานจิตใจของทุกคนให้มีสานึกในคุณธรรม ซื่อสัตย ์
สุจรติ มีความรู้ที่เหมาะสม สมดุล พร้อมรองรับการเปลีย่นแปลง มีจติสานึกในการดูแลรักษามากกว่า 
การทาแล้วทิ้งโดยไมดู่แลรักษาใหย้ั้งยืน 
 16. การให ้คื อ “ให ้เพื ่อ ให ้” เป็ น การให ้โดยไม่ เลื อ ก ให ้เพื ่อ ให ้จ ริ ง ๆ ไม่ ได้ ให ้เพื ่อ หว ัง 
ผลตอบแทน 
 17. รู้ รัก สามัคคี ความถึงมีความรู้ในงานท่ีทา มีความรักท่ีจะทา และทาโดยอาศัยความ 
ร่วมมือร่วมใจให้งานประสบความสาเรจ็ 
 18. ภูมิสังคม การทางานใด ๆ ตอ้งคานึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคมและสภาพนิสัยที ่
แตกต่างกันของแต่ละสังคม 
 19. บริ ก ารรวมที่ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) เพื ่อ ประโยชน์ ต ่อ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารที ่จ ะ 
ประหยดัเวลา และคา่ใช้จ่าย 
 20. ใช้อธรรมปราบอธรรม คือ นากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นหลักแนวคิด ในการทางาน 
ธรรมชาติแก้ปญัหาดูแลและกาจดักันเองให้เข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกต ิ
 21. การพึ่งตนเอง คือ เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนท่ีจะขอรับความช่วยจากผู้อื่น และ 
การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพื่อสามารถจะดารงอยู่ได้อยา่งมีความสุข 
 22. พออยู่พอกิน คือ การทางานและใช้ชีวิตแบบทางสายกลางที่เหมาะสมกับตนเอง 
 23. ซื่อสัตย์ สจุริต จริงใจต่อกัน เพื่อสร้างความรักสามัคคีกัน 
 24. ทางานอย่างมีความสุข โดยคิดถึงผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ที่ม า : “การพัฒ นาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพี ยง” คณะท างานจดั ท าแนวทางการนิ เทศเศรษฐกิ จ 
   พอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคณุสมบัติ ดังนี ้
 1. พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกนิไป โดยไมเ่บียดเบียนตนเอง 
และผู้อื่น เช่น การผลติและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 2. มีเหตผุล หมายถึง การตดัสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกีย่วข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อยา่ง 
รอบคอบ 
 3. มีภูมิคุม้กันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลงดา้น 
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต 
 โดยมี เงื่อนไข ของการตดัสินใจและดาเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี ้

 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรเูกี่ยวกับวิชาการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ ้
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวังใน 
การปฏิบัต ิ
 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสรมิสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ 
ซือ่สัตยส์ุจรติ ขยัน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต และแบ่งปัน 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

การทาเป็นขันตอน การทาตามลาดับขัน้้- การสรา้งพื้นฐานให้พอมี 
การสร้างพื้นฐานให้พอกิน- การสรา้งพื้นฐานให้พอใช้ 
การใช้วิธีการที่ประหยดั- การใช้อุปกรณ์ที่ประหยดั 
การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชา- การประหยดัแตไ่ม่ขี้เหนียว 
การใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัต-ิ แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กบสภาวะของตนเองั 
แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กับสภาวะของประชาชน - แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กบสภาวะของประเทศั 
การปฏิบัติทีเ่ป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง - การทาอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย 
การทาอะไรด้วยเหตุและผล- การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พึ่งพาตนเอง 
การรู้จักประมาณตนเอง- การทาอะไรด้วยความพอประมาณไม่สดุโตง่ 
การไม่ฟุมุเฟือย- การไม่หรหูรา 
การไมโ่ลภหรือมคีวามโลภน้อย- การไมเ่บียดเบียนคนอื่น 
การช่วยกันทาให้เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นพอมีพอกิน - การช่วยกันทาให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพอมีพอกิน 
การทาอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง- การประสบความสาเร็จแล้วค่อยขยายเพิ่ม 
อุ้มชูตัวเองได-้ ผลผลิตเหลือขายได้ 
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ตัวอย่างรายละเอียดสาระและการปฏิบัติที่ควรสอดแทรกเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการสอน 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ 
1.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ 
1.2 พูดจาสุภาพ 
1.3 ช่วยเหลือผู้อื่น 
1.4 ไม่เอาเปรยีบผู้อื่น 
1.5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
1.7 ยอมรับความสามารถของผู้อืน่ 
1.8 ร่วมรับผดิชอบผลงานของกลุม่ 
1.9 ช่ืนชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบ ความสา
เร็จ 
1.10 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ด ี

4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.1 ไม่พูดเท็จ 
4.2 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมา 
    แอบอ้างเป็นของตนเอง 
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.4 ไม่ลักขโมย 

9. ความรักสามัคค ี
9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท 
9.2 ร่วมมือในการทางาน 
10. ความกตญัญ ู
10.1 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย ์
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู – 
     อาจารย์ 
10.4 อาสาช่วยเหลืองานพ่อ แม่ 
     ผู้ปกครอง 

5. ความเชือ่มั่นในตนเอง 
5.1 กล้าแสดงความคดิเห็นอย่าง 
    มีเหตุผล 
5.2 กล้าทักท้วงในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
5.3 กล้ายอมรับความจริง 
5.4 เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือ 
    ทางานท้าทาย 
5.5 กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
11.1 คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกดิประโยชน์ 
11.2 ทาในสิ่งท่ีมีประโยชน์ซึ่งคน 
     อื่นไม่เคยทา 
11.3 พัฒนางานอยู่เสมอ 

2. ความมีวินัย 
2.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
และ 
    ข้อตกลง 
2.2 ตรงต่อเวลา 
2.3 รักษาสาธารณสมบัตสิิ่งแวดลอ้ม 
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่คร-ูอาจารย ์
    ผู้สอนกาหนด 
2.5 ปฏิบัติตามระเบยีบ 
2.6 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
หรือ 
    สิทธิมนุษยชนช้ันพ้ืนฐาน 
2.7 ไม่ประพฤตผิิดศลีธรรมอันด ี

6. การประหยดั 
6.1 ใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน 
    เวลา วัสดุ ฯลฯ ทั้งของตนเอง 
    และส่วนรวมอย่างคุม้ค่า 
6.2 ใช้ทรัพยากร เช่น น้า ไฟฟูา 
    ฯลฯ อย่างประหยดั 

12. การพึ่งตนเอง 
12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ 
     หน้าได้ 
12.2 สามารถทางานไดลุ้ล่วง 
     ภายใต้ข้อที่กาหนด 
12.3 หารายไดร้ะหว่างเรียนโดย 
     สุจริตและถูกต้องตามทานอง 
     คลองธรรม 

7. ความสนใจใฝุรู ้
7.1 ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
7.2 ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย 
7.3 แสวงหาประสบการณ์และ 
    ค้นคว้าความรู้ใหม่ ๆ 
7.4 มีความกระตือรือร้นในการ 
    ใฝุหาความรู้ใหม ่

3. การพึ่งตนเอง 
3.1 มีการเตรยีมความพร้อมในการ 
    เรียนและการปฏิบตัิงาน 
3.2 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนที่ 
    ที่เหมาะสม 
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความละเอยีด 
รอบคอบ 
3.5 ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
    เสร็จตามกาหนด 
3.6 มีความเพียรพยายามในการ 
    เรียนและการปฏิบตัิงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าท่ี 
    ของตนเอง 
3.6 มีความเพียรพยายามในการ 
    เรียนและการปฏิบตัิงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าท่ี 
    ของตนเอง 

13. ความปลอดภัย 
13.1 ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความ 
     ปลอดภัยต่อตนเอง 
13.2 ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความ 
     ปลอดภัยต่อผู้อื่น 
13.3 ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความ 
     ปลอดภัยต่อส่วนรวม 

8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน 
8.1 ไม่สูบบุหรี ่
8.2 ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา 
8.3 ไม่เสพสิ่งเสพยต์ิดอื่น ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนัน 

14. ความอดทน และอดกลั้น 
14.1 ความอดทนในการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน 
14.2 มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์
ได้ด ี
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน 
     สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงคไ์ด ้
15. อื่น ๆ (สามารถ เพิ่มได้ตามความ 
    เหมาะสม เช่น สถานศึกษา 3 D) 
        ฯลฯ 
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การเขียนตัวสมรรถนะอาชีพ 

        ตัวสมรรถนะอาชีพ จะมีส่วนคล้ายกับจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม กล่าวคือ จะมีความหมายที่เฉพาะ 
ชัดเจน สามารถวัดได้ สังเกตได้ มองเห็นได้ หรือจับต้องได้อยา่งเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือคาท่ีเป็นตัว 
สมรรถนะจะประกอบด้ ว ยค าหรื อ ข้ อ ความที ่ส าค ัญ ๆ 3 ส ่ว น ได้ แ ก่ กริ ย า+กรรม+เงื ่อ นไข 
        1. คากริยาที่แสดงให้รูว้่าเป็น “สมรรถนะ(Competency) จะเป็นคากริยาที่แสดงออกให้เห็นอาการ 
โดยตรงจากคาเหล่านั้น คือ ต้องวดัได้ สังเกตเห็นได้ ไม่ต้องแปลความต่ออีกทอดหนึ่งและคากริยาเหลา่นี้จะเป็นคา 
ที่อยู่ในกลุ่มสาหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) หรือจุดประสงค์นาทาง (Enabling 
Objective) เป็นคาที่เน้นอากับกรยิาการกระทาหรือปฏิบัติเป็นหลัก 
        2. กรรม (Object) เปน็สิ่งที ่“ถูกกระทา” ทั้งที่เป็นความรู้สึกนึกคดิ การปฏิบัติที่สามารถมองเห็น 
เป็นรูปธรรม 
        3. เงื่อนไขของตัวสมรรถนะ (Condition Competency) เป็นส่ วนประกอบท่ีจะต้องสอดคล้ องก ับ 
เนื้ อหาวิชา หรือเรื่องราวท่ีเราต้องการให้มีสมรรถนะเกิดขึ้น จากการเรียนการสอน (Teaching) หรือการเรยีนรู้ 
(Learning or Study) หรื อการฝ ึกอบรม (Training) หรือการสอนงาน (Coaching) ให ้น าเอาตัวเนื้ อหาวิชาหรือ 
หัวข้อเรื่องราวนั้นๆ ไปใส่ไว้ในประโยคที่เป็นตัวสมรรถนะ ก็จะได้เง่ือนไขของตัวสมรรถนะอย่างชัดเจน 

กริยา(Verb) 

ถอด 
สร้าง 
บันทึกรายการ 
เขียน 
กลึง 
แกง 
ขาย 
ป้ัน 

 กรรม (Object) 
ช้ินส่วนเครื่องรถจักรยานยนต ์
โต๊ะและเก้าอ้ีหินขดัหินลา้ง 
บัญชีตนทุน ้
แบบรูปด้านข้างบ้าน 2 ชัน ้
เกลียวน๊อตเพลาข้างรถยนต ์
เขียวหวานลูกช้ินปลา 
สินค้าเครื่องใช้สานักงาน 
หุ่นรูปเหมือนจริงของสัตว์สีเ่ท้า 

เงื่อนไข (Condition) 
อย่างปลอดภัย 
อย่างสวยงามแข็งแรง 
ตามมาตรฐานบญัชี 
ตามมาตรส่วนท่ีกาหนด 
พอดีกับขนาดของรูน๊อต 
รสชาติกลมกล่อม 
โดยไม่เอาเปรียบผู้บรโิภค 
มีขนาดรูปทรงสมส่วน 
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 สถานศึกษา 3 D 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี(3 D) 

1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสาคัญ ศรัทธา และเช่ือมันการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และตอ่ต้าน 
การซื้อสิทธิขายเสียง 
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผ้ิด 
ชอบช่ัวดี มีความภาคภมูิใจในความเป็นไทย และยดึถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 
3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 1 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 
        นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1,1/2,1/3,1/4 จานวนเต็ม 87 คน 
        นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 19 คน 
        นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 31 คน 
        นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด,การโรงแรม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเตม็ 18 คน 
        นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 
        นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 29 คน 
_______________________________________________________________________________ 
    1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
        ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ผู้เรียนจะไดรู้้ขอบข่ายเนื้อหา มาตรฐาน แนวปฏิบตั ิ
        รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา ทัศนคติ เจต 
        คติ ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 
2.1. ครูผู้สอนอภิปรายถึงขอบข่ายของเนื้อหาสาระวิชา 
2.2. ครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรยีนรู้ และแนวทางปฏิบัติในการเรียน 
2.3. ครูผู้สอนอภิปรายวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
2.4. ครูผู้สอนใหผู้้เรยีนทาแบบทดสอบก่อนเรียนจากหนังสือเรียน 
3. พฤติกรรมทีผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน่ 
   3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การพึ่งตนเอง 
   3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
   3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การพึ่งตนเอง 
   3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบประโยคทักทาย, แนะนาตัวเองและผู้อื่นได ้
อ่านรายละเอียดของ Cards ต่าง ๆ ได้ อ่านและเขียนได้ อ่านเรื่องเข้าใจ และ ตอบคาถามได ้
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        แจ้งจุดประสงค์แผนการจดัเรียนรู้ แนะนาตัวเอง 
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
            รายการประเมินการบูรณาการ54321 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ✓ 
2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง✓ 
3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy)✓ 
4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)✓ 
5. ส่งเสรมิภูมิคมกันยาเสพตดิ (Drug – Free) ุ้✓ 
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6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

 ปฐมนิเทศ ช้ีแจง วัตถุประสงค์รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักศึกษาที่ขาดเรียนให้ทาใบงานมา 
ส่ง ขาดเรียนไดไ้มเ่กิน 4 ครั้ง 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 2 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 
   นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1,1/2,1/3,1/4 จานวนเต็ม 87 คน 
   นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีที่ 1/1 จานวนเต็ม 19 คน 
   นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเตม็ 31 คน 
   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด,การโรงแรม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 18 คน 
   นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 
   นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 29 คน 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
   วันและเวลาเป็นสิ่งจาเป็นในชีวติประจาวันท่ีนักศึกษาทุกคนจาเปน็ต้องเรียนรู้ การบอกเวลา พูดถาม 
ตอบเกี่ยวกับเวลา วันเดือนป ีและเขียนบันทึก อ่านตารางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาได้ถูกต้องตามสากลนิยม 
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ การประชาสมัพันธ์เหตุการณ์ตาง ๆ ในชุมชน ท้องถิ่น่ 
สังคมโลก และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 
   2.1กิจกรรมการเรยีนรู ้
   ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 
   1. ครูผู้สอนถามผู้เรียนเกีย่วกบัเวลา What’s the time? What time is it? What day is today? 
   What date is today? 
   2. ให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน 
   ขั้นสอน 
   3. ให้ผู้เรียนศึกษาคาศัพท์เกี่ยวกับเวลา การบอกเวลา และสานวนในการบอกเวลา 
   4. ให้หัดอ่านตัวเลขเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี วิธีการอ่านปีคริสต์ศักราช 
   5. ให้ผู้เรียนศึกษาคากริยาที่ใช้กับเวลาที่ผ่านไป การใช้ how long ในการถามเกี่ยวกับระยะเวลา 
   6. ให้ผู้เรียนจับคู่แลกเปลี่ยนการถามเวลาด้วย how long หลังจากนั้น ให้ทาแบบฝึกหัด 
   7. ฟังเทปและดูรูปภาพ เขียนเวลาที่ถูกต้องตามทีไ่ด้ยินในแบบฝกึหัด 
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8. ให้ผู้เรียนฝึกการสนทนาโดยใช้สานวนประโยคเกีย่วกับวัน เวลา วันท่ี และเดือน โดยเตมิคาใน บท 
สนทนาให้ถูกต้องจากแบบฝึกหดั และฝึกการพูดกับเพื่อน โดยใช้บทสนทนาดังกล่าว 
9. ให้ผู้เรียนอ่านข้อความและขดีเส้นใต้สานวนตามคาศัพท์ท้ายบท ตอบคาถามในแบบฝึกหัด 
10. ฝึกเขียนประโยคจากสานวนในข้อความ 
11. ครผูู้สอนอธิบาย present progressive tense แล้วฝึกการใช้ present progressive tense 
โดยเขียนประโยคใตรู้ปภาพในแบบฝึกหัด จากข้อความที่กาหนดไว้ โดยเลือกข้อความให้เหมาะสมกับรูปภาพ 
12. ให้ผู้เรียนอ่านและเขียนเวลาทีถู่กต้องตามรูปนาฬิกาท่ีแสดงไว้ ในแบบฝึกหัด 

        ขั้นสรุปและการประยุกต ์
        13. ให้ผู้เรียนนาเสนอตารางเวลาของตนเองโดยเน้นที่การอ่านเวลา วัน เดือน ปี 
3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
        3.1) สอดคล้องกับหลกัการทรงงานเรื่อง การพึ่งตนเอง 
        3.2) สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
        3.3) คุณธรรม/จริยธรรม การพึ่งตนเอง 
 3.4) สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบประโยคทักทาย, แนะนาตัวเองและผู้อื่นได ้
พูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้คาศัพท์ สานวนทีเ่รียนรูไ้ปใช้ได ้
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 
      4. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานนักศึกษาที่ไม่มาเข้าเรียน 

    แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งท่ี 3 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 
  นักศึกษาสาขาวชิาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

อาหารและน้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสีท่ี่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันทุกคนต้องเรียนรูส้านวนภาษาอังกฤษท่ี 
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ด้านการบอกรายชื่ออาหาร เครื่องปรุงอาหาร วิธีการ 
ปรุงอาหาร ประโยชน์และโทษของอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดของเครื่องดื่ม ตลอดจนการสอบถามถึงความรู้สึก 
ทีมีต่ออาหารและเครื่องดื่มชนิดตา่ง ๆ ว่ามีรสชาดเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ เป็นต้น เพื่อการสื่อสารใน 
ชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น 

   2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
   2.1. กิจกรรมการเรียนรู ้
       ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 
   1. ให้นักเรียนทา Pre-test และอธิบายบางส่วนท่ีเกิดความเข้าใจผิด พร้อมนาเข้าสูเ่รื่องของอาหาร และ 
เครื่องดื่มโดยการพูดคุย ซักถามเกีย่วกับคาศัพท์เพ่ือทดสอบความจาเกี่ยวกับคาศัพท์ท่ีนักเรียนเคยรู้จักเช่น 
       Have you breakfast? 
                           Bread,burgers,hotdog, salad , sandwich….. 
   2. ช้ีแจงจุดประสงค์การเรยีน 
   ขั้นสอน 
   3. ครูให้นักเรียนรู้จักชนิดและประเภทของอาหารที่นักเรียนพบบ่อย หรือเคยรับประทาน (Types of 
Foods) โดยแยกเป็นหมวดหมู่ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่าน short passage ‘Taste 
Buds’ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการรับรสโดย(/) จดุใดที่รับรสอาหาร salty sweet bitter sour ตรวจสอบ 
จาก passage ที่อ่าน 
   4. ให้นักเรียนฟัง CD เกี่ยวกบั Food Substances ให้ระบุว่าอาหารประเภทใดมีสารอาหารประเภทใด 
ประกอบบ้างเช่น Energy Protein carbohydrate Fat โดย (/)ในตารางธาตุอาหารให้ตรงกับช่ืออาหาร ซึง่ 
นักเรียนเห็นจากรูปภาพประกอบ นักเรียนสามารถตอบได้ทันที 
   5. ครูแนะนาการรับประทานอาหารประเภทใดควรบรโิภค และควรหลีกเลี่ยง ให้นักเรยีนอ่าน ‘Foods 
and Drinks’และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับอาหารที่ควรบรโิภคและมีประโยชน์ต่อรา่งกายและอาหารที่ควร 
หลีกเลี่ยงโดยทาเป็นการบันทึกข้อมูลในตารางที่กาหนดไว้ให้แล้วนามาเปรยีบเทียบกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ เพื่อ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกัน 
   6. ทาแบบฝึกหัดโดยใช้ Adverb of Frequency ที่กาหนดให้ท้ายข้อของแต่ละข้อเขียนในประโยคให้ 
ถูกต้องครูอธิบายประกอบและชี้แนะรูปประโยคในการเขียนประโยคบอกเล่าและประโยคคาถามที่ถูกต้องผ่าน 
แผ่นใส 
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Ex: Americans use cream in their coffee. (often) Americans often use cream in their 
coffee. 
       S + Adv.of frequency+V1(V1+s/es) S+is/am/are+adv.of frequency……….. 
       Wh.+ do/does+S+adv.of frequency+V1? : What do you usually have for breakfast? 
                                               : I usually have a hamburger for breakfast. 
   ขั้นสรุปและการประยุกต์ใช้ 
   8. ให้นักเรียนสรุปเรื่อง Food and Drinks ให้อ่าน Nutritions informations จากซองอาหารหรอื 
กล่องนม อาหาร ถุงขนมและนาเสนอ Food Substances 
   9. ตรวจแบบฝึกหดั Adverb of frequency และช้ีแจงให้นักเรยีนปรับปรุงในส่วนท่ีเกดิความเข้าใจผิด4. 
ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจดัการเรยีนรู ้
       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
  รายการประเมินการบูรณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ ทาใบงานท่ีไม่มาเข้าเรียนพร้อมอธิบาย 

      แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งท่ี 4 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเตม็ 35 คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 
1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
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 การดื่มกินถือว่ามีความสมัพันธ์เกีย่วข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุก ๆ คน ซึ่งทุกคนต้องมีการสื่อสาร 
ติดต่อกันเมื่อเวลารับประทานอาหารตามสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษท่ีสุภาพ ด้วยเหตุนีเ้ราจาเปน็ต้อง 
เรียนรูค้าศัพท์ สานวนและโครงสร้างทางภาษาอังกฤษท่ีจะนามาใช้ในการสื่อสารในสถานการณด์ังกลา่ว อาทิ 
เช่น คาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม สานวนเกี่ยวกับการต้อนรับแขกที่มารับประทานอาหาร และการ 
จ่ายเงินหลังจากการรับประทานอาหารสิ้นสุดลง 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 

1.ให้นักเรียนทา Pre-test และอธิบายหลังจากนักเรียนทาเสรจ็แล้วนาส่ง 

2. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียน 

ขั้นสอน 

3. นักเรียนศึกษา คาศัพท์ที่เกี่ยวกับบุคคล อาหาร แต่ละประเภท ร้านอาหาร ระดับของร้านอาหาร 
และบ่งช้ีร้านอาหารจากรูปภาพเปน็ร้านอาหารประเภทใด 

 4. อธิบายประเภทของอาหารเช่น fries, appetizer, dessert, drink, main courses และช่ือ 
อาหาร ให้นักเรียน(/)ในช่องประเภทของอาหารให้ตรงกับช่ืออาหารที่ประกอบรูปภาพ ครูเลือกนักเรียนให้เป็น 
ผู้ตอบเพื่อทดสอบความรูค้วามเข้าใจและตรวจคาตอบพร้อมกันท้ังช้ัน 

5. นักเรียนเตมิบทสนทนาด้วยคาที่กาหนดให้ 

6. ครูตั้งคาถามถามนักเรียน What do you do when you eat out? 

7. ให้นักเรียนคิดและตอบคาถามครู โดยครูชี้แนะให้บ้างเช่น look at the menu 

8. ให้นักเรียนดูสานวนจากหนังสอืเลือกสานวนไปเขียนใตรู้ปภาพให้เหมาะสมครูถามคาตอบท่ี 
นักเรียนเขียน 

9. อธิบายวิธีการใช้รูปประโยค So or neither ในการแสดงความเหน็คล้อยตาม (agreement) ให ้
นักเรียนฝึกการใช้และฝึกพูดแสดงการเห็นด้วยที่คล้อยตามกันและคล้อยตามในเชิงปฏิเสธ โดยทา ซึ่งคาตอบ 
นั้นไม่กาหนดแน่นอนข้ึนอยู่กับผู้เรยีน 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ใช้ 

10. ให้นักเรียนจับคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นคล้อยตามกันโดยใช้ So, Neither 

2.2 ครูทบทวนโดยการยกตัวอย่าง เรียกถามตอบเป็นรายบุคคลครูกาหนดจานวนข้อ และทาแบบฝึกหดั 
กาหนดวันและเวลาส่ง 
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3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบข้อมูลในชีวิตประจาวันได้ พูดและตอบ 
เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย ตอบคาถามเรื่องสั้นจากการอ่านเรื่องได ้

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
  รายการประเมินการบูรณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครังท่ี 5 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน ้

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดงาน (vacation) เป็นกิจกรรมที่จาเปน็ต่อชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งทุกคนต้องประสบ 
และตดิต่อสื่อสารกันและกันในดา้นการใช้สานวนและภาษา (structure & expression) เพื่อการชักชวน เชิญ 
ชวน การติดต่อจองสถานท่ีพักผ่อน ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และการเขียนจดหมายเล่าเหตุการณ์ตา่งๆ 
ที่ประสบใหผู้้อื่นได้รับทราบ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปพักผ่อนตอนหยุดงาน 
(taking a vacation)2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

       2.1. ให้ผู้เรยีนดpูower point vacation และใหผู้้เรียนบอกความหมายของคาศัพท์เกี่ยวกบั 
vacation ที่ปรากฏในแผ่นใส 

       2.2 จากแบบฝึกหัด ใหผู้้เรยีนเตมิประโยคใหส้มบูรณ์ด้วยคาที่กาหนดให ้โดยดูรูปภาพประกอบจาก 
vacation ครูผู้สอนเฉลยคาตอบโดยการสุ่มเรียกให้ผูเ้รียนตอบ 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ พูดและโตต้อบเกี่ยวกับ vacation ได้ พูดหรือสนทนาโดยใช้คาศัพท์ 
สานวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ฟังและอ่าน แล้วสรุปใจความสาคญัได้ ตอบคาถามได้อย่างถูกต้องพูด 
สื่อความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายในครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลกได ้
ถูกต้องสอบถามข้อมูลด้วยการใช้ประโยคคาถาม แสดงวิธีการใช้ V. to be และ tense ต่าง ๆ ได ้

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
  รายการประเมินการบูรณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
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5. ส่งเสรมิภูมิคมกันยาเสพตดิ (Drug – Free) ุ้ ✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 6 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

 การซื้อขายหรือกิจกรรมการจับจา่ยใช้สอย เป็นกิจกรรมของชีวิตประจาวันท่ีไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เมือ่ 
เป็นเช่นน้ี เราจาเป็นต้องเรยีนรู้ถึงมรรยาทและขั้นตอนในการจับจ่ายใช้สอย การสั่งซื้อสินค้า การต่อรองราคา 
สินค้า การประกาศขายสินค้า และการต้อนรับลูกค้า การนาเสนอสนิค้าตลอดจนการบริการลูกค้า โดยอาศัย 
การใช้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษอย่างมีทักษะถูกต้องตามสากลนิยม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานใน 
ด้านการสื่อสารในสังคม ชุมชน และสังคมโลก เพื่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพอย่างมีความสุข และ 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

 2.1. ให้ผู้เรียนดูรูปประโยคประกอบการทาแบบฝึกหดั โดยร่วมกับครูผูส้อนทาแบบฝึกหดั วิธีการ 
ถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้เรยีนมีความเขา้ใจตรงกัน 
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2.2 ให้ผู้เรียนฝึกการซื้อขายหรือกจิกรรมการจับจ่ายใช้สอย จากตามสถานการณ์ตา่ง ๆ เพื่อ 
ตรวจสอบการนาไปใช้ได้จริง 

2.3 ให้ผู้เรียนอ่าน passage ‘Shopping’ ให้ผู้เรียนเขียนเกี่ยวกับ Shopping ของผู้เรียนโดยด ู
รูปแบบจาก Shopping ประกอบ นาส่งในคาบเรียนต่อไป และให้นาเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมภาพ 
ประกอบการนาเสนอ 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ พูดและอธิบายเกี่ยวกับโรงเรยีนของตนเองได้พูดเกีย่วกับระบบ 
การศึกษาไทยได้ ตอบคาถามเรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้อง เขียน Present simple ได้ ใช้ Was / Were ได ้

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนทีขาดเรียน/มีปญัหา้ 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทกึหลังสอน 
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ครั้งท่ี 7 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกโดยมีการสื่อสารติดต่อกันอยู่เสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก ซึ่งเราจาเป็นต้องเรียนรูค้าศัพท์ สานวน และ 
โครงสร้างทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาชนิดต่างๆ อาทิ คาศัพท์ที่เป็นช่ือของกีฬา อุปกรณ์ในการเล่นกฬีา จน 
สามารถนาไปใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีทักษะทั้งสี่ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเป็นอยู่และการ 
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

1 ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรยีน 

2.ครูผูส้อนถาม “Which sport do you like best ?” เพื่อนาเข้าสูเ่รื่องของกีฬา และตรวจสอบ 
ความเข้าใจในการทาแบบทดสอบ 

ขั้นสอน 

3. ให้ผู้เรียนระดมสมองนาเสนอกฬีาท่ีเป็นที่นิยมในขณะนี้ และบอกถึงอุปกรณ์ประกอบกีฬาประเภท 
นั้น เช่น 

- กอล์ฟนอกจากนี้ให้ค้นคว้ากีฬาประเภทลู่และลาน และประเภทอื่นๆ จาก internet และนามา 
แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนในช้ันพร้อมรูปภาพประกอบ 

        4. กีฬาแต่ละชนิดในการสื่อความหมายใช้ภาษาในการสือ่ความหมายคือคากริยาไม่เหมือนกัน 
ครูผูส้อนช้ีแนะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน และช้ีแจงวิธีการเรียกช่ือนักกีฬา โดยการใช้ 
suffixes –er เติมท้ายคากริยา หรอืท้ายคาศัพท์ช่ือกีฬา เช่น football = footballer/golf = 
golfer/skate= skater หรือจะใช้คาว่า player ต่อท้ายก็ได้ เช่น tennis player นอกจาก suffix–er แล้วยัง 
ใช้ suffix –ist…. 
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5. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัด 

        6. จากแบบฝึกหัด ครผูู้สอนอธิบายการใช้ but ในประโยคที่แสดงความขดัแย้งกัน เช่น Ken likes 
playing football but he doesn’t like cycling. 

        - ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกหัดดูจากรูปภาพว่าเป็นกีฬาชนิดใดแล้วใส่ช่ือกีฬา เช่น Ken is fond of 
playing (basketball) but she doesn’t like …..(ผู้หญิงว่ายน้า) ดังนั้นจะได้ประโยค Ken is fond of 
playing basketball but she doesn’t like swimming. 

7. ให้ผู้เรียนนาเสนอความชอบหรอืไม่ชอบกีฬาประเภทใดของผู้เรียนเอง โดยอิงประโยคใน 
แบบฝึกหัดที ่6.4 เป็นรายบุคคล 

      8. ครูผูส้อนอธิบาย Sports and Games ให้ผู้เรียนฟัง CD และทาเครื่องหมาย (/) ในช่องรูปเครื่อง 
กีฬา ว่าเป็น sports หรือ games ซึ่งบุคคลที่ผู้เรียนได้ยินจาก CD They don’t do (x) they haven’t 
done. 

9. ครูผู้สอนใหผู้้เรยีนเตมิประโยคสนทนาด้วย it’s , have, which, do, is, what’s, what exercise 
ครูผูส้อนนาประโยคจากบทสนทนามาถามให้ผูเ้รียนตอบเพื่อฝึกการพูด และฝึกใหผู้้เรียนรูจ้ักใช้ประโยค 
คาถามถามเพื่อน เช่น What sport does Jane play? - She plays tennis 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

10. ให้ผู้เรียนสรุปกีฬาที่รูจ้ัก และซักถามเพื่อนเกี่ยวกับกีฬาและกีฬาที่ชอบ 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

 3.4) สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟังข้อความแล้วสรุปใจความสาคญัได้ตอบคาถามเกี่ยวกับกีฬา 
ได้ ถูกต้องพูดสื่อสารด้านกีฬาโดยนาคาศัพท์สานวนที่เรยีนรูไ้ปพูดได้ถูกต้องพูดแนะนา และตอบรับหรือ 
ปฏิเสธได้มีการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ค่านยิมและคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นได้ 
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝุรู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามัคค ี
กตัญญูกตเวท ี

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 
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5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
  รายการประเมินการบูรณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 8 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัช ีช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

.สัญชาติ (nationality) ภาษา (language) ประชากร (population) และประเทศชาติ (Country) มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารตลอดเวลา ดังนั้นผูเ้รียนต้องเรียนรู้คาศพัท์สานวนภาษาที่เกี่ยวข้องกับสญัชาติ 
(nationality) ภาษา (language) ประชากร(population) และประเทศชาติ (country) ดังกล่าว อาทิ 
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับช่ือประเทศชาติ ภาษาและประชากรในประเทศน้ันๆ พูดโตต้อบเกี่ยวกับการตอ้นรับการ 
สอบถาม ที่ไปที่มาของบุคคลเหล่านั้น ตลอดจนการเขียนจดหมายตดิต่อกับชาวต่างชาติ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 
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 1. ให้นักเรียนทา Pre-test ก่อนท่ีจะเรียน และครูอธิบายจุดประสงค์ของการทาPre-test และการ 
เรียน ต่อไป 

2. ให้นักเรียนศึกษาVocabulary Study: nationality (Adjectives , suffixes) ศึกษาจากหนังสือ 
เรียนและครูอธิบายการเติม suffixes ประกอบแบบฝึกหัด หลังจากนั้นทาแบบฝึกหัดประกอบความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่มาจากประเทศตา่งๆ ในโลก 

3. ให้นักเรียนฟัง CD และระบุว่าใครชื่ออะไรมีสญัชาติอะไร 

       4. ครูตรวจสอบคาตอบด้วยการถามว่า Where does she come from? What’s her 
nationality? เพื่อจะเชื่อมโยงไปยงัแบบฝึกหัด และให้นักเรยีนจับคูถ่ามตอบกัน 

5. ให้นักเรียนศึกษาสานวน different from, similar to, the same +noun+as จากหนังสือ และ 
นาคาเติมในแบบฝึกหัด ครูเฉลยคาตอบด้วยการการอ่านประโยคที่ถูกต้องเพื่อทดสอบการฟังด้วย 

6. ครูอธิบายวิธีการใช้ Reflexive pronoun แจกแจงวิธีการใช้ตามตามรางจากแผ่นใส หลังอธิบาย 
เสร็จและ oral drill แล้วให้นกเรยีนฝึกการใช้จากแบบฝึกหัด ั

7. การใช้ passive without preposition ‘by’ ทบทวนการใช้ Active and passive voice อีกครั้ง 
ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดพร้อมกับที่ครูอธิบายจะได้เกดิความเข้าใจมากข้ึน 

8. ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วสรปุความ ถูกหรือผดิ ‘Australia, the Island’ 

9. อ่านจดหมายโดยเลือกคาที่เหมาะสมจากท่ีกาหนดให้ในวงเล็บ แล้วทา and Extra exercise เป็น 
งานท่ีมอบหมายโดยเขียนจดหมายลักษณะคล้ายจดหมายใน แล้วนาส่ง 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ใช้ 

10. 
เรียน 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ มีความสามารถในการฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สัญชาต ิ
ประเทศชาติ และภาษา แล้วนาไปบอกกล่าวให้ผู้อื่นรู้ เข้าใจ และนาไปปฏิบตัิได้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
โต้ตอบเกีย่วกับท่ีไปท่ีมาของบุคคลและสิ่งของได้ถูกต้องตามสากลนยิมมีความสามารถในการอ่านข้อความต่าง 
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ให้นักเรียนสนทนาถาม ตอบเกี่ยวกับสัญชาติ ประเทศ ตามรูปแบบโครงสร้างทางภาษาที ่



ๆ ที่เกียวกับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติและนาไปสรุปบอกกลา่วให้ผู้อื่นรู้เข้าใจ และปฏิบตัิได้สามารถเขียน่ 
จดหมายและข้อมลูต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับความเป็นอยู่ของตนเองและมนุษยชาติให้ ผู้อื่นรู้ เข้าใจ และนาไป 
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสรมิภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 9 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัช ีช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 
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1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การติดต่อสื่อสารทางภาษาทั้งทีเปน็ความเรยีงและไม่ใช่ความเรียงถอืว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อ่ 
ชีวติประจาวัน ของทุกๆ คน ซึ่งหลีกเลีย่งไมไ่ด้ ด้วยเหตุนีผู้้เรียนต้องเรียนรู้คาศัพท์สานวนเกี่ยวกับการขอ 
คาแนะนาและให้คาแนะนา ตลอดจนเครื่องหมายต่างๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรยีง ซึ่งปรากฏอยู่ 
ทั่วไปตามสถานท่ีต่างๆ ในสาธารณชน ตามท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก ให้เข้าใจจนสามารถนาไปใช้ปฏิบัต ิ
ในชีวิตประจาวัน ด้านการทางาน การประกอบอาชีพ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

1.ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรยีน และครูผูส้อนนาคาถามจากแบบทดสอบมาถามผู้เรียนเพื่อจะ 
นาไปสู่การถามและบอกทิศทาง 

ขั้นสอน 

2.ให้ผู้เรียนดูแผ่นใส แสดงที่ตั้งของสถานท่ีแต่ละแห่งบนถนน โดยให้ผู้เรยีนสังเกตคาศัพท์ท่ีใช้ในการ 
บอกทิศทาง และศึกษาคาศัพท์ที่จะพบบนท้องถนน โดยบอกความหมายของคาศัพท์นั้นๆ ผู้เรียนทา 
แบบฝึกหัด และเติมคาที่หายไปในช่องว่าง หลังจากนั้นฟงัเทปและทาเครื่องหมายบอกทิศทางในการขับรถใน 
แบบฝึกหัด ตรวจคาตอบท่ีถูกต้องโดยดจูากแผ่นใส 

3.การแลกเปลี่ยนข้อมลู โดยการใช้ประโยคคาสั่ง คาสั่งห้าม และการให้คาแนะนา ให้ผูเ้รียนทา แบบฝกึหัด 
ประกอบการใช้สานวนในการตอบและถามทิศทาง ให้ผูเ้รียนจับคู่ฝึกการใช้สานวนในการถาม และบอกทิศทาง 
4.อ่าน ‘Traffic Jams’ และตอบคาถาม ขณะที่อ่านใหผู้้เรยีนขีดเสน้ใต้คาศัพท์ท่ีปรากฏในหนังสือเรยีน 
แบบฝึกหัด 

5.จากแบบฝึกหัด ใหผู้้เรยีนอ่านปาูยประกาศและเครื่องหมาย และระบุปูายกับสถานท่ีตามที่กาหนดไว้ใน 
แบบฝึกหัด เฉลยคาตอบโดยครสูอบถามถึงปูายประกาศและเครื่องหมายต่างๆ 

6.ให้ผู้เรียนดูเครื่องหมายที่บอกการห้าม ‘Don’t + V1’ และเขยีนไวใ้ต้เครื่องหมายโดยเลือกจากท่ีกาหนดไว ้
ในแบบฝึกหัดขั้นสรุปและการประยุกต ์

7.ให้ผู้เรียนสรุปและวิธีการอ่านปูายประกาศ เครื่องหมายต่างๆ 

8.ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังการเรียน 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 
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   3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ ฟังแล้วสรุปความเกี่ยวกับเหตุการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตประจาวนั 
ได้พูดสื่อความและให้คาแนะนาตา่ง ๆ แก่ชาวต่างชาติและคนแปลกหน้าได้นาเสนอข้อมลูด้านการเดนิทาง 
ภายในชุมชน ท้องถิ่นได้ถาม และบอกทิศทางได้บอกความหมายของคาศัพท์ที่พบเห็นตามถนนได้อ่าน 
คาแนะนาและเครื่องหมายตา่ง ๆ ที่ปรากฏตามที่ต่าง ๆ พูดอนุญาต/ห้าม/กฎเกณฑ์ ด้วยโครงสร้างทางภาษา 
ได้ถูกต้องเขียนสื่อความโดยอาศัยเครื่องหมาย สญัลักษณ์ได้ด้วยความมั่นใจนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้มีการ 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ทีผู่้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความม ี
มนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรบัผดิชอบ ความสนใจใฝรุู้ ความเชื่อมัน่ในตนเอง มีความสามัคคี กตญัญกูตเวที 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 11 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

25 



นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

โรงเรียนนบัว่าเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารภายในท้องถิ่นที่ขยายไปสูชุ่มชนและสังคมโลก ด้วยเหตุนีผู้้เรียนต้อง 
เรียนรูค้าศัพท์ สานวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษท่ีสุภาพและเป็นสากลนิยม ซึ่งใช้ในการสื่อสารภายใน 
โรงเรียน ในช้ันเรยีน และภายนอกโรงเรียนจนสามารถสื่อความได้ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้านการ 
เรียนการสอนในเนื้อหาวิชาต่างๆ สามารถอธิบายลักษณะของโรงเรยีน หลักสตูร การวางแผน การเรยีนและ 
กิจกรรมต่างๆ ภายในช้ันเรียน เพือ่ยังประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การ 
สมัครงาน การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาได้อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนดู Flow chart system of formal education in Thailand ขณะฟัง CD และเตมิ Flow 
chartให้สมบูรณ์ ครผูู้สอนอธิบายระบบการศึกษาของไทยเปรยีบเทยีบกับระบบการศึกษาของต่างชาติ ให ้
ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น 

2.2 ให้ผู้เรียนบอกระดับการศึกษาจากการอ่านประโยค เช่น A place of education of children aged 3 
to 5 : nursery school ครูผูส้อนอ่านประโยคเพื่อกระตุ้นให้ผูเ้รียนค้นหาคาตอบ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนทา 
แบบฝึกหัด 

2.3 ครูผู้สอนเน้นการใช้ภาษาที่ใช้ในช้ันเรียน ประกอบด้วยการขออนุญาต การอนญุาต การไม่อนญุาต 
ทดสอบความเข้าใจโดยเติมคากริยาที่กาหนดให้กับ may เช่น may talk, may not talk จากแบบฝึกหัด 

2.4 ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ adverb of time, adverb of frequency กับ school routine โดยสร้างประโยค 
นามาใช้ในชีวิตประจาวัน และเตมิวลีที่กาหนดให้ในบทสนทนาของแบบฝึกหัด 

2.5 ให้ผู้เรียน practice in pairs ประโยค Polite Requests and response ทั้ง accepting and refusing 
ทั้ง asking permission and offers เติมบทสนทนาของแบบฝึกหดั แล้วให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ ฟังแล้วตอบคาถาม และสรุปความให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได ้
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พูดขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือท่ีสุภาพได้ อธิบายการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานและสมัคร 
เรียนต่อในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สถานศกึษา 
และการเรียนได้ ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ หรือการทางานในอนาคตได้ มีการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ มีวินัย มี 
ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝุรู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามคัคี กตัญญูกตเวท ี

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 12 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

 โรงเรียนนับว่าเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารภายในท้องถิ่นที่ขยายไปสู่ชุมชนและสังคมโลก ด้วยเหตุนี ้
ผู้เรยีนต้องเรียนรู้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษท่ีสุภาพและเป็นสากลนยิม ซึ่งใช้ในการ 
สื่อสารภายในโรงเรยีน ในช้ันเรียน และภายนอกโรงเรียนจนสามารถสื่อความได้ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ 
เขียน ด้านการเรียนการสอนในเนือ้หาวิชาต่างๆ สามารถอธิบายลักษณะของโรงเรียน หลักสูตร การวางแผน 
การเรยีนและกจิกรรมต่างๆ ภายในช้ันเรียน เพื่อยังประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารด้านความเป็นอยู่ การ 
ประกอบอาชีพ การสมคัรงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการศึกษาค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเองของ 
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนอ่าน ‘My Classroom’ และตอบคาถามแบบฝึกหัด หลังจากนั้นให้ผูเ้รียนศึกษา 
คาศัพท์เกี่ยวกับ School Campus แบบฝึกหัด โดยดรููปภาพจาก Column A และเติมคาศัพท์ให้ตรงกับ 
รูปภาพใน Column B และตรวจสอบคาตอบพร้อมกันท้ังช้ันเรยีนโดยวิธีการสุ่มเลือกให้ผู้เรียนตอบ 

- ผู้เรียนอ่านเรื่อง My School แล้ว cross out คาที่เหมาะสมและถูกต้องในประโยค แบบฝึกหัด 

- ครูผู้สอนอธิบายคาที่ผู้เรียน cross out เป็นรูปของ participle และขยายความคา participle เป็น 
คากริยาที่ทาหน้าที adjectives เป็นได้ทั้ง present participle และ past participle 

2.2 ให้ผู้เรียนอ่าน Registration Form และตอบคาถามจากตัวอยา่งของ Registration Form 

2.3 ให้ผู้เรียนกรอกข้อมลูของตัวผูเ้รียนเองลงในแบบฟอร์มในแบบฝกึหัด เป็นงานท่ีมอบหมาย 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

     3.2) สอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 
3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม มีวินัย มคีวามรับผิดชอบ ความสนใจใฝุรู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามคัคี 
กตัญญูกตเวท ี

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ อ่านเรื่องราวตา่งๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา ความเป็นอยู่ได ้
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อธิบายการกรอกแบบฟอรม์การสมัครงาน และสมัครเรียนต่อในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วยตนเองอ่านข้อความ 
แล้วตอบคาถามได้บอกความหมายของคาศัพท์ในเรื่องที่อ่านได้ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได ้

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุมนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน ่

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 13 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปตัย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

29 



1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การหางานทา การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อ 
ชีวิตประจาวันของทุกๆ คน ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น ในด้านธรุกิจ การ 
สมัครงาน 

การสัมภาษณ์ การอ่านโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์มประวัตสิ่วนตัว ตลอดจน 
การเรยีนรู้เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าทีก่ารงานต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในงานนั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือก 
งานท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนศึกษาคาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ งาน และตาแหน่งหน้าที่ ที่รู้จักกันทั่วไป และงานเฉพาะ 
ของแต่ละอาชีพ ให้ผู้เรยีนระบุอาชีพโดยเดาความหมายจากประโยคที่กาหนดให้ เช่น 

 I write for a local newspaper. I’m newspaper reporter แบบฝึกหัด การทางาน และ 
เวลาการทางาน หลังจากนั้นอ่านตารางที่ระบุถึงงานแตล่ะอาชีพ และเวลาในการทางาน 

2.2 ครูผู้สอนอธิบายสานวนที่พบในการสัมภาษณจ์ากตารางในหนังสือเรียน 

2.3 ให้ผู้เรียนฝึกพดูสานวนที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน โดยใหส้ร้างสถานการณ์จาลอง แล้วทา 
แบบฝึกหัด 

2.4 มอบหมายงานให้ผู้เรียนหาโฆษณารับสมัครงานนามาส่งในคาบเรียนต่อไป 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม ค่านิยมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นได้ใน 
ด้านความมมีนุษยสมัพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝุรู ้ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามัคค ี
กตัญญูกตเวท ี

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ ฟังและเขียนรายละเอียดของงานได้ บอกช่ืออาชีพต่างๆ ได ้
อ่านโฆษณา อ่านคาช้ีแจง หรือจดหมายต่างๆ แล้วปฏิบตัิตามได้ถูกต้องเขียนจดหมายสมัครงานได้เขยีน 
ประวัตสิ่วนตัวของตัวเองได้ อ่านโฆษณาเกีย่วกับการรับสมคัรงานได ้พูดสัมภาษณ์งานได้เตมิสรรพนามในงาน 
ประพันธ์ได้ถูกต้องทางานท่ีมอบหมายได ้

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
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       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 14 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
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การหางานทา การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อ 
ชีวิตประจาวันของทุกๆ คน ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่นในด้านธุรกิจ การ 
สมัครงาน 

การสัมภาษณ์ การอานโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์มประวัตสิ่วนตัว ตลอดจน 
การเรยีนรู้เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าทีก่ารงานต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในงานนั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือก 
งานท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนอ่านข้อความ โฆษณา และกราฟ แล้วตรวจสอบข้อมลูที่อยู่ในแบบฝึกหัดใหผู้้เรียนเขียน 
จดหมายสมัครงาน 

      2.2 ให้ผู้เรียนดตูัวอย่าง Resume จากแผ่นใสครูผูส้อนบ่งช้ีแต่ละส่วนของ Resume คาศัพท์จาก 
Resume ผู้เรียนเติมคาศัพท์ใน Resume จากคาที่กาหนดให้ในแบบฝึกหัด 

2.3 มอบหมายงานให้ผู้เรียนเขียน Resume ของผู้เรียนเอง 

2.4 ครูผู้สอนอธิบายคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ตาแหน่งงาน และคณุสมบัติของงานในแต่ 
ละตาแหน่ง วุฒิการศึกษา ทักษะความสามารถ ประสบการณ ์

2.5 ให้ผู้เรียนเติมบทสนทนาด้วย Who Whose ในแบบฝึกหัด และให้ฝึกใช้คาถามจากบทสนทนา 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ อ่านโฆษณา อ่านคาช้ีแจง หรอืจดหมายต่างๆ แล้วปฏิบัตติามได้ 
ถูกต้องเขียนจดหมายสมัครงาน เขียนประวัตสิ่วนตัวของตนเอง อ่านโฆษณาเกี่ยวกับการรับสมัครงานได้เติม 
สรรพนามในงานประพันธ์ได้ถูกตอ้งทางานท่ีมอบหมายได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการศึกษาตอ่ใน 
อนาคตได ้

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
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รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 15 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ดินฟูาอากาศและกาลอากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อ 
การดารงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เราจึงจาเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างทาง 
ภาษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาทิเช่น การถาม-ตอบเกี่ยวกับดินฟูาอากาศ การอ่านและการฟังการ 
รายงานเกี่ยวกับดิน ฟูาอากาศ อทิธิพลต่างๆ ของดินฟูาอากาศและคาศัพท์สานวนที่บ่งบอกถึงลักษณะดินฟูา 
อากาศและฤดูกาล เพื่อนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การประกอบอาชีพ และ 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

   2.1. ครูพูดถึงสภาพภมูิอากาศในบ้านเราในประเทศของเรา และอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของสภาพ 
อากาศ และฤดูกาล คากรยิาประเภท linking verb:appear become look grow ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 
ศึกษาคาศัพท์ ให้ผู้เรยีนดูรูปภาพ บ่งช้ีสภาพ อากาศ : rain , snow, cloudy และฤดูกาลต่างๆ ทาแบบฝึกหัด 
โดยใช้ linking verbที่เหมาะสมเติมข้อความใตรู้ปภาพ 

2.2 อธิบายสภาพอากาศ (weather) สภาพเขตพื้นท่ี และทาแบบฝกึหัด ครูสอบถามเพื่อตรวจสอบ 
ความเข้าใจของผู้เรียน และชี้แจงคาตอบท่ีถูกต้อง 

2.3 ให้ผู้เรียนฟัง Thailand weather พยากรณ์อากาศของประเทศไทย เติมคาที่หายไปจาก 
แบบฝึกหัด 

2.4 ให้ผู้เรียน (work in pairs) เตมิข้อความที่หายไป ครูเลือกให้ผู้เรยีนตอบทีละคนเพื่อเฉลย 
คาตอบพร้อมกันท้ังช้ัน 

2.5 ให้ผู้เรียนฝึกการใช้สานวนในการสื่อสารเกีย่วกับดินฟูาอากาศ ตามโครงสรา้งประโยคในหนังสือ 
กับเพื่อน 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ ฟังและพูดตอบเกี่ยวกับลักษณะของดินฟูาอากาศได้ถูกต้องตามสากล 
นิยม มีความสามารถในการอ่านแล้วสรปุความเกีย่วกับการพยากรณ์ และลักษณะของดินฟูาอากาศได้อย่างม ี
ทักษะ มีความสามารถในการเขียนสรุปรายงานเกี่ยวกับดินฟูาอากาศ ให้ผู้อื่นไดร้ับรู้และเข้าใจถูกต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสรมิประชาธิปไตย (Democracy) 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
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4. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
5. ส่งเสรมิภูมิคมกันยาเสพตดิ (Drug – Free) ุ้ 

✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ช้ีแจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งท่ี 16 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ช้ันปีท่ี 1/1 จานวนเต็ม 27 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 35 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ดินฟูาอากาศและกาลอากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อ 
การดารงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เราจึงจาเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างทาง 
ภาษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาทิเช่น การถาม-ตอบเกียวกับดินฟูาอากาศ การอ่านและการฟังการ ่
รายงานเกี่ยวกับดิน ฟูาอากาศ อทิธิพลต่างๆ ของดินฟูาอากาศและคาศัพท์สานวนที่บ่งบอกถึงลักษณะดินฟูา 
อากาศและฤดูกาล เพื่อนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การประกอบอาชีพ และ 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

2.1 ครูอธิบายการใช้ exclamation และ exclamation sentence ในลักษณะทีต่่างกัน 2 แบบ 
และฝึกการใช้ประโยคอุทาน 

2.2 จากบทความรายงานสภาพภมูิประเทศ ครูอธิบาย preposition of time ที่ปรากฏอยู่ใน 
บทความ 
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2.3 ให้ผู้เรียนขีดเส้นใต้ preposition of time และตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายการใช้ที ่
ถูกต้องเพิ่มเติม 

2.4 ให้ผู้เรียนทา extra activities ‘Zodiac’ เพื่อเป็นการประเมินตนเองโดยใช้ราศีประจาเดือนเกิด 
มาช่วย 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ การฟังและพูดตอบเกี่ยวกับลกัษณะของดินฟูาอากาศได้ถูกต้องตาม 
สากลนิยม ความสามารถในการอา่นแล้วสรุปความเกีย่วกับการพยากรณ์ และลักษณะของดินฟูาอากาศได ้
อย่างมีทักษะ ความสามารถในการเขียนสรุปรายงานเกี่ยวกับดินฟูาอากาศ ให้ผู้อื่นไดร้ับรู้และเข้าใจถกูต้อง 

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

       นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภมูิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 
✓ 
✓ 

3 2 1 

✓ 
✓ 
✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 
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ช้ีแจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน ทบทวนวัตถุประสงค์ที่จะออกข้อสอบปลายภาค เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
สอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไมเ่ข้าใจ 

แบบประเมินตนเองในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนของครูผูส้อน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คาช้ีแจง แบบประเมินนี้ มจีุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติก รรมการสอนของผู้สอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 
 พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึ น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทา 
 เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งท่ีท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี ้
 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย1 = น้อยที่สุดหรอืไม่เลย 

1 น้อย
ที่สุด
หรือไม่
เลย 
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3 ปาน
กลาง 

✓ 

5 มาก
ที่สุด 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ

ส่วนท่ี 1 ประเมินตนเอง 
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ 
   วัดผล วิชานี ้
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน 
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ 
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย 
5. เข้าสอนสม่าเสมอและตรงเวลา 
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ 
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน 
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ 
ส่วนท่ี 2 ประเมินผลการสอน 
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน 
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
13. เป็นวิชาที่ทาความเข้าใจได ้
14. วิชานีกระตุ้นใหเ้กิดความคิดรเิริ่ม ้
15. ผูส้อนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

2 น้อย 4 มาก 



 

3 ปาน
กลาง 

✓ 

✓ 

  12 
4.57 

5 มาก
ที่สุด 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ

16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 
18. ผูส้อนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง 
19. ผูส้อนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนาไปใช้ 
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน 
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม 
22. ปริมาณงานท่ีกาหนดใหผู้้เรียนทาหรือค้นคว้าเพิ่มเติม 
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวินัยและรบัผิดชอบการทางานี 
24. ผูส้อนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน 
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน 
26. ผูส้อนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน 
27. ผูส้อนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน 
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง 
29. ผูส้อนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอคาแนะนานอกเวลาเรียน 
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ 
ตอนท่ี 3 การบูรณาการ 
31. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
32. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
33. ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
34. ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
35. ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด (Drug – Free) 
             รวมคะแนน 
      ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
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สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 
 
 
 
 

ดีมาก 
ด ี
ปานกลาง 
ควรปรับปรุ ง 
ควรปรับปรุ งอีกมาก 

(4.50 – 5.00) 
(3.50 – 4.49) 
(2.50 – 3.49) 
(1.50 – 2.49) 
(1.00 – 1.49) 

38 

1 น้อย
ที่สุด
หรือไม่
เลย 2 น้อย 4 มาก 


