
บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

วิชา ภาษาอังกฤษสาหรับเทคนิคช่าง รหัสวิชา 10002108 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2558 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

ครูผูส้อน นางสาวพรพิรุณ  แม้นประเสริฐ 

สาขาวิชาทักษะชีวิต 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยนครพนม 
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าชีแ้จงการบนัทกึหลงั

สอน 
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 ข ้อ เร ื ่อ ง/เนื ้อ หาสาระ ให้ ร ะบุ ห ัว ข้ อ เรื่ อ ง เนื้ อ หาสาระโดยสรุ ป ที ่
ส อน 

            ในครั้งนั้น 

          2) กจิกรรม/วธิกีารบูรณาการเรยีนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณา
การ 

            การจัดการเรียนการสอนของครู 
          3) พฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนแสดงออกหลงัจากการบูรณาการกจิกรรมการ

เรยีนการสอน 

            ให้ระบุพฤติกรรมผู้เรียนที่แสดงออกในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงาน 

            ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม/ 
            จริยธรรม และสมรรถนะที่นักศึกษาได้ 
          4) ผลการใชแ้ละการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู ้ให้ระบุผลการใช้แผนการ 

            จัดการเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรับปรุง 

          5) การประเมนิผลการสอนของตนเอง ให้ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองในแต่ 
            ละครั้ง พร้อมทั้งข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับ เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของผู้เรีย น, 
            ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการใช้สื่อประกอบการสอน 

   6) วธิการและผลการตดิตามนักศกึษาทีข่าดเรยีน/มปัีญหา ให้ระบุวิธีการดูแลีี 

     ติดตามแก้ไขปัญหานักศึกษาที่ขาดเรียน และที่มีปัญหาต่าง ๆ 

4. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนส่งบันทึกหลังการสอนและประเมินตนเอง ตามแบบที่ 
   กาหนดให ้โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือเสนอต่อรองคณบดีฝุายวิชาการ วิจัยและพัฒ นา 

   รับรองและพิจารณา 

5. ให้ใช้บันทึกหลังสอนเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชานั้น สาหรับเป็น้ 
   ผลงานทาง วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั กบัการพฒันา

สถานศกึษาพอเพยีง   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมหีลักการทรงงานซึ่งเป็นตน้แบบ 

ที่มี คุณ ค่ าอย่างยิ่ง ต่ อการศึกษาและน้อ มน าไปปฏิ บ ัติ สถานศึก ษาที่ มีค วามมุ่งมัน่ จะพ ัฒ นาเป็ น 

สถานศึกษาพอเพียงควรน้อมนาหลักการทรงงานของพระองค์ทา่นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

  1. ระเบดิจากขา้งใน เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรของสถานศึ กษาตั้งแต่ผูบ้ริหาร ครู ผู้เรียน 

และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องสรา้งความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความต้องการทีจ่ะพฒันาตนเองจาก 

ข้างในของตนให้พร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจงึค่อยออกมาสู่ภายนอก มิใช่นาจากภายนอกเข้าไปให้ 

โดยที่ข้างในไม่พร้อมที่จะยอมรับ 

  2. แก ้ปั ญ หาที ่จ ุด เล็ ก คื อ การมองปั ญ หามองที่ ภ าพรวม (Macro) ก่ อ นเสมอ แต่ ก าร 

แก้ปัญหาควรเริ่มจากจุดเล็ก (Micro) คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทลีะขั้นไปจนถึงปัญหาของภาพรวม 

  3. ทาตามลาดบัขัน้ โดยเร่ิมจากสิ่งที่จาเป็นที่สุดก่อน เน้นการใชท้รัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิด 

ประโยชน์สงูสุด 

  4. องคร์วม คิดอย่างองค์รวม (Holistic) มองอย่างครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตทีทุ่กมิติ 
เชื่อม ต่อกัน 

  5. ศ ึก ษาข ้อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ คื อ การท าก ิจ กรรมหร ือ โครงงานใดต้ อ งศึ ก ษาข ้อ มู ล 

รายละเอียดอย่างเปน็ ระบบ ทัง้ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร สื่อ และบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 

ครบถ้วน 

  6. การมสีว่นรว่ม คือเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ทุกฝุายเข้ามาร่วมแสดงความคดิเห็น 

และร่วมกันปฏบิัติ ร่วมประเมิน และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 

  7. ประโยชนส์ว่นรวม คือ การทางานเนน้ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ 

  8. ประหยดั เรยีบง่าย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ หมายถึง การทางานใด ๆ ควรใชง้บประมาณที่ 
เหมาะสม ใช้วิธีการที่เรียบงา่ย ต่อความเข้าใจ ทาได้เองและสอดคล้องกับสภาพ ไม่ซับซ้อนแตไ่ด้รับ 

ผลประโยชน์สูงสุด 

  9. ทาใหง่้าย (Simplicity) หมายถึง การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานที่ยุ่งยากให้ 
สามารถดาเนินการได้โดยง่ายโดยอาศัยกฎธรรมชาติ 
  10. ขาดทุนคอืกาไร (Our loss is our gain) คือ เน้น “การให้” และ “การเสียสละ” มีผล 

เป็นกาไรคือ ความอยู่ดีมีสุข 

  11. ความเพ ียร การท างานที่ ไม่มีค วามพร้อ มมากนัก ก็ไม่ท้ อ มี ความอดทน และมุ่งมั่ น 

ดาเนินการนั้น ๆ ให้สาเร็จลุล่วง 
  12. เศรษฐกจิพอเพ ียง คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มในตวัที่ดี 
มีความรู ้และมีคุณธรรม 
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13. ไม่ ต ิด ต ารา คื อ ลั ก ษณะการพั ฒ นาที่ อ นุ โลม และรอมชอมกั บ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม 

อะลุ่มอล่วยกัน ไมผู่กติดกับวชิาการ และเทคโนโลยี ทีไ่ม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตและความเปน็อยู่ที่ 
แท้จริงของ 
14. ใชธ้รรมชาตชิว่ยธรรมชาต ิคือ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกัน 

ได้แบบยั่งยืน 

 15. ปลกูป่าในใจคน คือ เน้นการสร้างพืน้ฐานจิตใจของทุกคนให้มีสานึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม สมดลุ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกในการดูแลรักษามากกว่า 

การทาแล้วทิง้โดยไม่ดูแลรักษาให้ยั้งยืน 

 16. การให ้คื อ “ให้ เพื ่อ ให้ ” เป็ น การให้ โดยไม่ เล ือ ก ให้ เพื ่อ ให ้จ ริ ง ๆ ไม่ ได้ ให้ เพื ่อ หว ัง 
ผลตอบแทน 

 17. รู ้รกั สามคัค ีความถึงมีความรู้ในงานที่ทา มีความรักที่จะทา และทาโดยอาศัยความ 

ร่วมมือร่วมใจให้งานประสบความสาเร็จ 

 18. ภมูสิงัคม การทางานใด ๆ ต้องคานงึถึงสภาพภูมปิระเทศ สภาพสังคมและสภาพนสิัยที่ 
แตกต่างกันของแต่ละสังคม 

 19. บร ิก ารรวมที ่จ ุด เด ีย ว (One Stop Service) เพื ่อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ จ 
ะ 

ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ย 

 20. ใชอ้ธรรมปราบอธรรม คือ นากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเปน็หลักแนวคิด ในการทางาน 

ธรรมชาติแก้ปัญหาดูแลและกาจัดกันเองให้เข้าสู่ระบบที่เปน็ปกติ 
 21. การพึง่ตนเอง คือ เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับความช่วยจากผู้อื่น และ 

การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพื่อสามารถจะดารงอยูไ่ด้อย่างมีความสุข 

 22. พออยู่พอกนิ คือ การทางานและใช้ชีวติแบบทางสายกลางที่เหมาะสมกับตนเอง 
 23. ซือ่สตัย ์สจุรติ จรงิใจต่อกนั เพื่อสร้างความรักสามัคคีกัน 

 24. ทางานอย่างมคีวามสขุ โดยคิดถึงผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ทีม่ า : “การพัฒ นาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพี ยง” คณะท างานจัด ท าแนวทางการนิ เทศเศรษฐกิ จ 

   พอเพียงสู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
เศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ยคณุสมบตั ิดงันี ้

 1. พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อื่น เช่น การผลติและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

 2. มเีหตผุล หมายถึง การตดัสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตผุล 

โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกีย่วข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อยา่ง 
รอบคอบ 

 3. มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีหมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน 

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคต 

 โดยมี เงือ่นไข ของการตดัสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี ้

 1. เงือ่นไขความรู ้ประกอบด้วย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ้ 
รอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวังใน 

การปฏิบัต ิ

 2. เงือ่นไขคณุธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ 

ซื่อสัตยส์ุจรติ ขยัน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต และแบ่งปัน 

การประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

การทาเป็นขันตอน การทาตามลาดบัขัน้้- การสร้างพื้นฐานให้พอม ี

การสร้างพื้นฐานใหพ้อกิน- การสร้างพื้นฐานให้พอใช ้

การใช้วิธกีารที่ประหยัด- การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 

การใช้อุปกรณ์ที่ถกูตอ้งตามหลักวิชา- การประหยัดแต่ไม่ขีเ้หนียว 

การใช้วิธกีารที่ถกูต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัติ- แผนปฏิบัติการต้องสัมพันธ์กบสภาวะของตนเองั 
แผนปฏิบัติการตอ้งสัมพันธก์ับสภาวะของประชาชน - แผนปฏิบัติการตอ้งสัมพันธ์กบสภาวะของประเทศั 
การปฏิบัติที่เป็นไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง - การทาอะไรด้วยความอะลุ้มอลว่ย 

การทาอะไรด้วยเหตุและผล- การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พึ่งพาตนเอง 
การรู้จักประมาณตนเอง- การทาอะไรด้วยความพอประมาณไม่สุดโต่ง 
การไมฟุุ่มเฟือย- การไม่หรูหรา 
การไมโ่ลภหรือมีความโลภนอ้ย- การไม่เบียดเบียนคนอื่น 

การช่วยกันทาให้เศรษฐกิจชุมชนทอ้งถิ่นพอมีพอกิน - การช่วยกันทาให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพอมพีอกิน 

การทาอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง- การประสบความสาเร็จแลว้ค่อยขยายเพิ่ม 

อุ้มชูตัวเองได-้ ผลผลิตเหลือขายได ้
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ตวัอยา่งรายละเอยีดสาระและการปฏบิตัทิีค่วรสอดแทรกเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม ใน

ระหวา่งการสอน 

1. มมีนุษยสมัพนัธ ์

1.1 แสดงกิริยาทา่ทางสุภาพ 
1.2 พูดจาสุภาพ 
1.3 ช่วยเหลือผู้อื่น 
1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
1.5 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
1.6 ใหค้วามร่วมมือกับผู้อื่น 
1.7 ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
1.8 ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม 
1.9 ช่ืนชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบ ความสาเร็จ 
1.10 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ด ี

4. มคีวามซือ่สตัยส์ุจรติ 

4.1 ไม่พูดเท็จ 
4.2 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมา 
    แอบอา้งเป็นของตนเอง 
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.4 ไม่ลักขโมย 

9. ความรกัสามคัค ี

9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท 
9.2 ร่วมมือในการทางาน 

10. ความกตญัญู 

10.1 ต้ังใจศึกษาเลา่เรียน 
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย ์
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู – 
     อาจารย ์
10.4 อาสาช่วยเหลืองานพ่อ แม่ 
     ผูป้กครอง 

5. ความเช ือ่มั่นในตนเอง 

5.1 กลา้แสดงความคิดเหน็อย่าง 
    มีเหตุผล 
5.2 กลา้ทักท้วงในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง 
5.3 กลา้ยอมรับความจริง 
5.4 เสนอตัวเขา้แข่งขันหรือ 
    ทางานทา้ทาย 
5.5 กลา้แสดงออกในสิ่งที่ถกูต้อง 

11. ความคดิรเิร ิม่

สรา้งสรรค ์11.1 คิดสิ่งใหม่ ๆ ทีเ่กิดประโยชน ์
11.2 ทาในสิง่ที่มปีระโยชน์ซึ่งคน 
     อื่นไม่เคยทา 
11.3 พัฒนางานอยู่เสมอ 

2. ความมวีนัิย 

2.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ 
    ข้อตกลง 
2.2 ตรงต่อเวลา 
2.3 รักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อม 
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมทีค่รู-อาจารย ์
    ผูส้อนกาหนด 
2.5 ปฏิบัติตามระเบียบ 
2.6 เคารพสทิธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือ 
    สิทธิมนษุยชนช้ันพ้ืนฐาน 
2.7 ไม่ประพฤติผิดศลีธรรมอันดี 

6. การประหยดั 

6.1 ใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน 
    เวลา วัสดุ ฯลฯ ทัง้ของตนเอง 
    และส่วนรวมอยา่งคุ้มค่า 
6.2 ใช้ทรัพยากร เช่น นา้ ไฟฟูา 
    ฯลฯ อย่างประหยัด 

12. การพึง่ตนเอง 

12.1 สามารถแกป้ัญหาเฉพาะ 
     หนา้ได้ 
12.2 สามารถทางานได้ลุล่วง 
     ภายใต้ข้อที่กาหนด 
12.3 หารายได้ระหว่างเรียนโดย 
     สุจริตและถูกต้องตามทานอง 
     คลองธรรม 7. ความสนใจใฝ่รู ้

7.1 ชอบศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
7.2 ชอบซกัถามปญัหาข้อสงสัย 
7.3 แสวงหาประสบการณ์และ 
    ค้นคว้าความรู้ใหม ่ๆ 
7.4 มีความกระตือรือร้นในการ 
    ใฝหุาความรู้ใหม ่

3. การพึง่ตนเอง 

3.1 มีการเตรียมความพร้อมในการ 
    เรียนและการปฏบิัติงาน 
3.2 ปฏิบัติงานถูกต้องตามข้ันตอนที ่
    ที่เหมาะสม 
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ 
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ 
3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
    เสร็จตามกาหนด 
3.6 มีความเพยีรพยายามในการ 
    เรียนและการปฏบิัติงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที ่
    ของตนเอง 
3.6 มีความเพยีรพยายามในการ 
    เรียนและการปฏบิัติงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที ่
    ของตนเอง 

13. ความปลอดภยั 

13.1 ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความ 
     ปลอดภัยต่อตนเอง 
13.2 ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความ 
     ปลอดภัยต่อผู้อืน่ 
13.3 ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความ 
     ปลอดภัยต่อส่วนรวม 

8. การละเวน้สิง่เสพยต์ดิและการ

พนัน 8.1 ไม่สูบบหุร่ี 
8.2 ไม่ดมสุราและของมึนเมา้้ 
8.3 ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดอื่น ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนัน 14. ความอดทน และอด

กลัน้ 14.1 ความอดทนในการเรียนและการปฏบิัติงาน 
14.2 มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน 
     สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
15. อืน่ ๆ (สามารถ เพิ่มได้ตามความ 
    เหมาะสม เช่น สถานศึกษา 3 D) 
        ฯลฯ 
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การเขยีนตวัสมรรถนะ

อาชพี 
        ตวัสมรรถนะอาชพี จะมสี่วนคล้ายกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กล่าวคือ จะมีความหมายที่เฉพาะ 

ชัดเจน สามารถวัดได้ สังเกตได้ มองเห็นได้ หรือจับต้องได้อยา่งเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือคาท่ีเป็นตัว 

สมรรถนะจะประกอบด้ ว ยค าหรื อข้ อ ความที ่ส าค ัญ ๆ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ กริ ย า+กรรม+เงื ่อ นไข 

        1. คากรยิาทีแ่สดงใหรู้ว้า่เป็น “สมรรถนะ(Competency) จะเป็นคากริยาที่แสดงออกให้เห็น
อาการ 
โดยตรงจากคาเหล่านั้น คือ ต้องวดัได้ สังเกตเห็นได้ ไม่ต้องแปลความต่ออีกทอดหนึ่งและคากริยาเหลา่นี้จะเป็นคา 
ที่อยู่ในกลุ่มสาหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) หรือจุดประสงค์นาทาง (Enabling 
Objective) เป็นคาที่เน้นอากับกรยิาการกระทาหรือปฏิบัติเป็นหลัก 

        2. กรรม (Object) เป็นสิ่งที ่“ถูกกระทา” ทั้งที่เป็นความรูส้ึกนึกคิด การปฏิบตัิที่สามารถมองเห็น 

เป็นรูปธรรม 

        3. เงือ่นไขของตวัสมรรถนะ (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 

กรยิา(Verb) 

ถอด 

สร้าง 
บันทึกรายการ 
เขียน 

กลึง 
แกง 
ขาย 

ป้ัน 

 กรรม (Object) 
ชิ้นส่วนเคร่ืองรถจักรยานยนต ์

โต๊ะและเกา้อี้หินขัดหินล้าง 
บัญชีตนทุน้ 

แบบรูปด้านข้างบ้าน 2 ชัน้ 

เกลียวน๊อตเพลาขา้งรถยนต์ 
เขียวหวานลกูชิ้นปลา 
สินค้าเคร่ืองใช้สานักงาน 

หุ่นรูปเหมือนจริงของสัตว์สี่เทา้ 

เงือ่นไข (Condition) 
อย่างปลอดภัย 

อย่างสวยงามแข็งแรง 
ตามมาตรฐานบัญช ี

ตามมาตรส่วนทีก่าหนด 

พอดกีับขนาดของรูน๊อต 

รสชาติกลมกล่อม 

โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 

มีขนาดรูปทรงสมส่วน 
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 สถานศกึษา 3 D 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน ตามแผนยุทธศาสตรต์ามนโยบาย

สถานศกึษา 3 ด ี(3 D) 1. ดา้นประชาธปิไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสาคัญ ศรัทธา และเช่ือมันการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และตอ่ต้าน 

การซื้อสิทธิขายเสียง 
2. ดา้นคณุธรรมจรยิธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคณุธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผ้ิด 

ชอบช่ัวดี มีความภาคภมูิใจในความเป็นไทย และยดึถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 

3. ดา้นภมูคิุม้กนัภยัจากยาเสพตดิ (Drug - Free) รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด 
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แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 1 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

_______________________________________________________________________________ 

    1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

    การทักทายเป็นวัฒนธรรมที่เกดิขึ้นทุกท่ีในโลกและเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีสุดของการใช้ภาษาอังกฤษใน unit 
นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการทักทาย ประโยคทักทายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ประโยคเพื่อใช้ถาม 

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ สาขาท่ีเรียน นอกจากน้ีใน unit นี้จะกล่าวถึงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนใน 

วิทยาลัย 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

        2.1. ครผูู้สอนอภิปรายถึงขอบข่ายของเนื้อหาสาระวิชา 
        2.2. ครผูู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ และแนวทางปฏิบัติในการเรียน 

        2.3. ครผูู้สอนอภิปรายวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษสหรับงานช่าง 
        2.4. ครผูู้สอนให้ผูเ้รียนทาแบบทดสอบก่อนเรยีนจากหนังสือเรียน 

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. ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy)✓ 

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)✓ 

5. ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

 ปฐมนิเทศ ช้ีแจง วัตถุประสงค์รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักศึกษาที่ขาดเรียนให้ทาใบงานมา 
ส่ง ขาดเรียนไดไ้มเ่กิน 4 ครั้ง 

9 



แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 2 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

หวัขอ้เร ือ่ง/เนือ้หาสาระ 
         การทักทายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทุกท่ีในโลกและเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีสุดของการใช้ภาษาอังกฤษใน 

unit นี้จะศึกษาเกีย่วกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทักทาย ประโยคทักทายท่ีใช้ในชีวิตประจาวัน ประโยคเพื่อใช้ 

ถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ สาขาท่ีเรียน นอกจากน้ีใน unit นี้จะกล่าวถึงคาศัพท์ทีเ่กี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนใน 

วิทยาลัย 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

         2.1กิจกรรมการเรยีนรู้ 
         ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 

ปฐมนิเทศ 

Unit 1 My first day at college 

Section I Talking to your new friends 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
กระบวนการจดัการเรียนรู ้
         (ปฐมนิเทศ) 
         1.ครูแนะนาตัวเอง และให้ผูเ้รียนแนะนา ด้วยข้อมลูง่ายๆ เช่น ช่ือ-นามสกุล, ช่ือเล่น เปน็ต้น 

         2.ครูชี้แจงจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา แนวทางการวัดผลและการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน 

         ขั้นนาเข้าสู่การเรยีน (เรื่องที1่) 
         1.ครูวาดตัวการ์ตูนรปูคนไว้บนกระดาน 2 ตัว และเขียน I และ II กากับไว ้และอธิบายว่าสรรพนาม 

บุรุษที ่1 คือผู้พูด และสรรพนามบุรุษที่ 2 คือผู้ฟัง หากนักเรียนเข้าใจดีแล้วครูอาจเกริ่นถามว่าสรรพนามบุรุษ 

ที ่3 คือใคร 

         2.ครูสุม่ถามนักเรียน และครเูฉลย (ผู้ที่ถูกกล่าวถึง) 
         ขั้นสอน 

         3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 1.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

         4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยดุทีละประโยค และให้นักเรยีนดูตามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

         5.ครูเปิดซีดีให้นักเรยีนฟังอีกครั้ง 
         ขั้นนาเข้าสู่การเรยีน (เรื่องที ่2) 

10 



6.ครูวงกลมล้อมรอบรูปวาดที่มีเลข II กากับ และถามนักเรียนว่าในซีดีเรยีกสรรพนามบุคคลที่ 2 ว่า 

อย่างไรบ้าง (man, buddy) ครูเขยีนเป็นผังมโนทัศน ์

ขั้นสอน 

7.ครูเปิดซดีีกิจกรรมที ่1.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 
9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 
10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 3) 
11.ครูเขียนคาว่า career ไว้บนกระดานและวงกลมล้อมรอบไว้ ถามนักเรียนว่านักเรียนต้องการจะ 

ประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 

12.ครูเขียนอาชีพท่ีนักเรียนใฝฝุันไว้บนกระดานเป็นผังมโนทัศน ์

13.ครูถามว่านักเรยีนทราบหรือไมว่่าต้องเรียนสาขาอะไร 
ขั้นสอน 

14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบคาถาม 

15.ครูให้นักเรียนตอบคาถาม 

16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพรอ้มนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

        3.1) สอดคล้องกับหลกัการทรงงานเรื่อง การพึ่งตนเอง 
        3.2) สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
        3.3) คุณธรรม/จริยธรรม การพึ่งตนเอง 
 3.4) สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบประโยคทักทาย, แนะนาตัวเองและผู้อื่นได ้

พูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้คาศัพท ์สานวนที่เรียนรูไ้ปใช้ได ้

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

รายการประเมินการบรูณาการ 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 
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4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
5. ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานนักศึกษาที่ไม่มาเข้าเรียน 

     แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 3 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

1.หวัขอ้เร ือ่ง/เนือ้หาสาระ 

การทักทายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึน้ทุกท่ีในโลกและเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการใช้ภาษาอังกฤษใน unit 
นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการทักทาย ประโยคทักทายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ประโยคเพื่อใช้ถาม 

ข้อมูลส่วนตัว เชน่ ช่ือ สาขาท่ีเรียน นอกจากน้ีใน unit นี้จะกล่าวถึงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนใน 

วิทยาลัย 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

   2.1. กิจกรรมการเรียนรู ้
       ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 

   ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที ่4) 
       19.ครูถามนักเรียนว่านกัเรียนทราบช่ือสาขาวิชาที่เรียนอะไรบา้ง 
       20.ครูเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

       ขั้นสอน 

       21.ครูให้นักเรยีนเขียนช่ือสาขาวิชาที่โจทย์กาหนดใหเ้ป็นภาษาไทย 

       22.ครูให้นักเรยีนจับคู่กนัเปรียบเทยีบคาตอบ 

       23.ครูเฉลยพร้อมนักเรยีนทั้งช้ัน และอธิบาย 

       ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที ่5) 
       24.ครูถามนักเรียนว่าเวลาพบกันนักเรยีนทักทายกันอย่างไรบ้าง 
       ขั้นสอน 

       25.ครูอธิบายเรื่องการกล่าวทักทายและการตอบการทักทาย 

       26.ครูสุม่เลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 
       27.ครูให้นักเรยีนจับคู่กนัสนทนา 
       28.ครูให้นักเรยีนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 
       ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที ่6) 
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29.ครูให้นักเรียนดูทีรู่ปภาพและลองเดาว่าน่าจะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

ขั้นสอน 

30.ครูให้นักเรียนเติมบทสนทนาให้ถูกต้อง 
31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

32.ครูเฉลยพร้อมนักเรยีนทั้งช้ัน 

33.ครูสุ่มเลือกนักเรยีนเพื่อให้สนทนาตามสถานการณ์คู่ละ 1 สถานการณ ์

ขั้นสรุป 

34.ครูถามนักเรยีนว่าการทักทายและการตอบรับการทักทายใช้ประโยคใดได้บ้าง ครเูขียนไว้บน 

กระดาน 

       35.ครูให้นักเรยีนลองลงในสมุด 

   4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู ้
       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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ ทาใบงานท่ีไม่มาเข้าเรียนพร้อมอธิบาย 

      แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 4 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

      การทักทายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทุกท่ีในโลกและเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีสุดของการใช้ภาษาอังกฤษ 

ใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการทักทาย ประโยคทักทายท่ีใช้ในชีวิตประจาวัน ประโยคเพื่อ 

ใช้ถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ช่ือ สาขาที่เรียน นอกจากน้ีใน unit นี้จะกล่าวถึงคาศัพท์ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน 

ในวิทยาลัย 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

ขั้นนาเข้าสู่การเรียน (เรื่องที่1) 
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1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนข้ึนมาสนทนาเรื่องการทักทายและการตอบรับการทักทาย 

2.ครูให้นักเรียนที่ครูเลือกมาสนทนา เลือกเพื่อนมาสนทนา จากนั้นให้เรียกไปเรื่อยๆ สัก 4-5 คู ่

ขั้นสอน 

3.ครูเปิดซดีีกิจกรรมที่ 1.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

4.ครูเปิดซดีีอีกครั้งและหยดุทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

5.ครูเปิดซดีีให้นักเรยีนฟังอีกครั้ง 

ขั้นนาเข้าสู่การเรียน (เรื่องที ่2) 

6.ครูเขียนคาว่า Long time no see. และ Hoe about you? จากนั้นถามนักเรียนว่าหมายถึงอะไร 

ขันสอน้ 

7.ครูให้นักเรียนดูที่แบบฟอร์มการแนะนาตัว และให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไป 

8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและพูดแนะนาตัว 

9.ครูอธิบายเรื่องความสาคญัของการแนะนาตัว 

10.ครูให้นักเรียนมาแนะนาตัวหนา้ช้ันเรียน 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด ้

1. ฟัง-ด ูการสาธติการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 

2. อ่านเรื่อง กฎระเบยีบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตัิงานอาชีพช่าง 

3. อ่านเครื่องหมาย สญัลักษณ์ ปาูยเตือน ปูายประกาศในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

4. สาธิตและนาเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 

5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
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6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ 

เรียนรูด้้วยตนเอง4. ผลการใช้แผนการจัดการเรยีนรู้ และการปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรู ้

       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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนกัศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครังท่ี 5 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน ้

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ขนาด (size) และรู ป รา่ ง (shape) ของว ัต ถุ สิ่ งของเป็ น เรื่อ งใกล้ ต ัว มากในงานช่ า งอ ุต สาหกรรม 

เนื่องจากช่างจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการวัดขนาด บรรยายลักษณะรูปพรรณสณัฐานของช้ินงานท่ีต้องทาอยู่ 
ตลอดเวลาใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการบอกขนาด รูปร่าง รูปทรง ส ีและความเหมือน 

ความคล้ายรวมถึงเครื่องมือช่างเบื้องต้นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

ขั้นนาเข้าสู่การเรียน (เรื่องที่1) 

1.ครูให้นักเรียนดูที่ภาพและให้นักเรียนลองเดาสถานการณ์ 

2.ครูสุ่มถามนักเรยีน 

ขั้นสอน 
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3.ครูเปิดซดีีกิจกรรมที่ 2.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

4.ครูเปิดซดีีอีกครั้งและหยดุทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทลีะกรอบ และครูอธิบายที 

ละกรอบ 

5.ครูเปิดซดีีให้นักเรยีนฟังอีกครั้ง 

ขั้นนาเข้าสู่การเรียน (เรื่องที ่2) 

6.ครูถามข้อมูลนักเรียน หลังจากที่นักเรียนตอบ ครูพดูว่า Oh,really? และออกเสียงให ้

นักเรียนฟัง 

ขั้นสอน 

7.ครูเปิดซดีีกิจกรรมที่ 2.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 3) 

11.ครูเขียนคาว่า tower ไว้บนกระดานและวงกลมล้อมรอบไว ้ถามนักเรียนว่านักเรียนรูจ้ัก 

ตึกที่มีช่ือเสียงอะไรบ้างในประเทศไทย 

12.ครูเขียนช่ือตึกท่ีนักเรียนพูดไวบ้นกระดานเป็นผังมโนทัศน ์

13.ครูถามว่านักเรยีนว่าเคยเห็นตกึดังกล่าวหรือไม่ 

ขั้นสอน 

14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบคาถาม 

15.ครูให้นักเรียนตอบคาถาม 

16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพรอ้มนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 4) 
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19.ครูวาดรูปรูปทรงท่ีมีความกว้าง ยาว สูงไว้บนกระดาน 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด ้

บอกใจความสาคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง ระบุคาสาคญัและสานวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 

บูรณาการการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สนทนาในเรื่องที่กาหนดให้และกล้าแสดงออก บรรยาย อธิบาย 

และตอบคาถามได ้โตต้อบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ 
เจ้าของภาษา 

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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 
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แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 6 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ขนาด (size) และรูปร่าง (shape) ของวัตถุสิ่งของเป็นเรื่องใกล้ตัวมากในงานช่างอุตสาหกรรม 

เนื่องจากช่างจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการวัดขนาด บรรยายลักษณะรูปพรรณสณัฐานของช้ินงานท่ีต้องทาอยู่ 
ตลอดเวลาใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการบอกขนาด รูปร่าง รูปทรง ส ีและความเหมือน 

ความคล้ายรวมถึงเครื่องมือช่างเบื้องต้นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

ขั้นนาเข้าสู่การเรียน (เรื่องที่1) 

1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนข้ึนมาสนทนาเรื่องการถามรูปร่างและการตอบ 

2.ครูให้นักเรียนท่ีครูเลือกมาสนทนา เลือกเพื่อนมาสนทนา จากนั้นให้เรียกไปเรื่อย ๆ สัก 4-5 คู ่

ขั้นสอน 

3.ครูเปิดซดีีกิจกรรมที่ 2.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

4.ครูเปิดซดีีอีกครั้งและหยดุทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

5.ครูเปิดซดีีให้นักเรยีนฟังอีกครั้ง 

ขัน้นาเข้าสู่การเรียน (เรื่องที ่2) 

6.ครูถามนักเรียนว่าใส่เสื้อ size ใด s, m ,L, XL จากนั้นถามนักเรียนว่าหมายถึงอะไร 

ขั้นสอน 

7.ครูให้นักเรียนดูที่คาศัพท์เกี่ยวกบัรูปร่างประเภทต่างๆ 

8.ครูให้นักเรียนวาดรูปและเขยีนคาศัพท์ลงในสมุด 

9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนา 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 3) 
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11.ครูเขียนคาว่า K H S A A C W และ D H S A A N W ไว้บนกระดานและถามนักเรยีนว่าคานี ้
เมื่อเขียนให้ถูกต้องหมายถึงคาใด 

12.ครูให้เวลานักเรียน 2 นาทีแก้ปัญหาและเขียนคาตอบของนักเรยีนไว ้

13.ครูสุ่มถามนักเรียนว่าคาที่ถูกตอ้งคือคาว่าอะไร (HACKSAW และ HANDSAW) 

ขั้นสอน 

14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

15.ครูเดินดูการทากิจกรรม 

16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันอภิปราย 

17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพรอ้มนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

18.ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายร่วมกันทั้งช้ัน 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 4) 

19.ครูให้นักเรียน 3 นาทีทบทวนคาศัพท์หน้า 29 

20.ครูให้นักเรียนเขยีนศัพท์ตามคาบอก 

ขั้นสอน 

21.ครูให้นักเรียนนาข้อมลูในบทอ่านมาตอบคาถามให้ถูกต้อง 

22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

23.ครูเฉลยพร้อมนักเรยีนทั้งช้ัน และอธิบาย 

24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีทากิจกรรมตอบว่าถูก (T) หรือผิด (F) 

25.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

26.ครูเฉลยพร้อมนักเรยีนทั้งช้ัน 

27.ครูให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 2.12 โดยเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปให้คาศัพท์สมบรูณ ์

28.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

29.ครูอธิบาย Grammar focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
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ขั้นสรุป 

30.ครูให้นักเรียนทา Activity 2.13 Self check เพือทดสอบความเข้าใจ่ 

31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด ้

     1. ฟัง-ด ูการสาธติการปฏบิัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 

     2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คูม่ือและขั้นตอนการปฏิบตัิงานอาชีพช่าง 
     3. อ่านเครื่องหมาย สญัลักษณ์ ปูายเตือน ปูายประกาศในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

     4. สาธิตและนาเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
     5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
     6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ 

เรียนรูด้้วยตนเอง 
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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 
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แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 7 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ขนาด (size) และรูปร่าง (shape) ของวัตถุสิ่งของเป็นเรื่องใกล้ตัวมากในงานช่างอุตสาหกรรม 

เนื่องจากช่างจาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการวัดขนาด บรรยายลักษณะรูปพรรณสณัฐานของช้ินงานท่ีต้องทาอยู่ 
ตลอดเวลาใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการบอกขนาด รูปร่าง รูปทรง ส ีและความเหมือน 

ความคล้ายรวมถึงเครื่องมือช่างเบื้องต้นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที ่3) 

11.ครูเขียนคาว่า K H S A A C W และ D H S A A N W ไว้บนกระดานและถามนักเรยีนว่าคานี ้
เมื่อเขียนให้ถูกต้องหมายถึงคาใด 

12.ครูให้เวลานักเรียน 2 นาทีแก้ปัญหาและเขียนคาตอบของนักเรยีนไว ้

13.ครูสุ่มถามนักเรียนว่าคาที่ถูกตอ้งคือคาว่าอะไร (HACKSAW และ HANDSAW) 

ขั้นสอน 

14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

15.ครูเดินดูการทากิจกรรม 

16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันอภิปราย 

17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพรอ้มนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

18.ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายร่วมกันทั้งช้ัน 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 4) 

19.ครูให้นักเรียน 3 นาทีทบทวนคาศัพท์หน้า 29 

20.ครูให้นักเรียนเขยีนศัพท์ตามคาบอก 

ขั้นสอน 
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21.ครูให้นักเรียนนาข้อมลูในบทอ่านมาตอบคาถามให้ถูกต้อง 

22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

23.ครูเฉลยพร้อมนักเรยีนทั้งช้ัน และอธิบาย 

24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีทากิจกรรมตอบว่าถูก (T) หรือผิด (F) 

25.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

26.ครูเฉลยพร้อมนักเรยีนทั้งช้ัน 

27.ครูให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 2.12 โดยเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปให้คาศัพท์สมบรูณ ์

28.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

29.ครูอธิบาย Grammar focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

ขั้นสรุป 

30.ครูให้นักเรียนทา Activity 2.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด ้

1. ฟัง-ด ูการสาธติการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 

2. อ่านเรื่อง กฎระเบยีบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตัิงานอาชีพช่าง 

3. อ่านเครื่องหมาย สญัลักษณ์ ปาูยเตือน ปูายประกาศในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

4. สาธิตและนาเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 

5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานช่าง 

6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดง 
หลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 8 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

.ในภาษาอังกฤษ คาว่า use เป็นคาที่มีประโยชน์มากและใช้ในสถานการณ์เนื่องจากลักษณะการใช้ 

และความหมายของคาเหล่านีม้ีความหลากหลาย แต่กระนั้นการใช้คาว่า use ตรงส่วนท่ีสาคญัมาก ๆ สาหรับ 

วิชาชีพช่างก็คือ การใช้คาว่า use เพื่อบอกวัตถุประสงค์ใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ 
บอกวัตถุประสงค์ควบคู่กับการแนะนาเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมเบือ้งต้นเพิ่มเติมจาก unit ที่ผ่านมา การใช้ 

คาว่า use ประกอบกับคาอ่ืน ๆ ทเีราสามารถนาไปใช้เป็นภาษาในการปฏิบัติงานและสนทนาท่ัวไปได้้ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 

ขั้นนาเขา้สู่การเรียน (เรื่องที่1) 

1.ครูให้นักเรียนดูที่ภาพและให้นักเรียนลองเดาว่าตัวละครอยู่ที่ใด 

2.ครูสุ่มถามนักเรยีน 

ขั้นสอน 
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3.ครูเปิดซดีีกิจกรรมที่ 3.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

4.ครูเปิดซดีีอีกครั้งและหยดุทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทลีะกรอบ และครูอธิบายที 

ละกรอบ 

5.ครูเปิดซดีีให้นักเรยีนฟังอีกครั้ง 

ขันนาเข้าสู่การเรียน (เรื่องที ่2) ้ 

6.ครูถามข้อมูลนักเรียน โดยใช้ประโยคว่า Do you know…? และให้นักเรียนตอบว่า I 
guess it is … 

ขั้นสอน 

7.ครูเปิดซดีีกิจกรรมที่ 3.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด ้

 สนทนาในเรื่องที่กาหนดให้และกล้าแสดงออก บรรยาย อธิบาย และตอบคาถามได้ โต้ตอบโดยใช้ 

ภาษาพูดอย่างเหมาะสม บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณา 
การการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการพูด เขียนประโยคให้สมบรูณไ์ด้ บูรณาการการใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการ 
เขียน 

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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 9 นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช้ันปีท่ี 3/2 จานวนเต็ม 17 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

   ในภาษาอังกฤษ คาว่า use เป็นคาที่มีประโยชน์มากและใช้ในสถานการณเ์นื่องจากลักษณะการใช้ 

และความหมายของคาเหล่านีม้ีความหลากหลาย แต่กระนั้นการใช้คาว่า use ตรงส่วนท่ีสาคญัมาก ๆ สาหรับ 

วิชาชีพช่างก็คือ การใช้คาว่า use เพื่อบอกวัตถุประสงค์ใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ 
บอกวัตถุประสงค์ควบคู่กับการแนะนาเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมเบือ้งต้นเพิ่มเติมจาก unit ที่ผ่านมา การใช้ 

คาว่า use ประกอบกับคาอ่ืน ๆ ทีเ่ราสามารถนาไปใช้เป็นภาษาในการปฏิบัติงานและสนทนาท่ัวไปได2้. 
กิจกรรม/วิธีการบรูณาการเรียนการสอน 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 3) 

11.ครูเขียนคาว่า Multimeter ไว้บนกระดานและ ถามนักเรียนว่านกัเรียนรูจ้ักอุปกรณ์นีห้รือไม ่

12.ครูให้นักเรียนออกมาวาดรูป 

13.ครูถามว่านักเรยีนว่าทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์นี้เอาไว้ทาอะไร 

ขั้นสอน 

14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบคาถาม 

15.ครูให้นักเรียนตอบคาถาม 
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16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพรอ้มนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 4) 

19.ครูถามนักเรยีนว่า Multimeter เอาไว้ทาอะไร ด้วยประโยค What is it used for? จากนั้นเรียน 

คาถามไว้บนกระดานแล้ววงกลมลอ้มรอบไว ้

20.ครูเขียนคาถาม What is it used for? ไว้บนกระดานแล้ววงกลมล้อมรอบไว ้

ขั้นสอน 

21.ครูอธิบายเรื่องการถามและตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

22.ครูให้นักเรียนเติมคาตอบให้ถูกต้อง 

23.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 5) 

24.ครูเขียนคาว่า How to ไว้บนกระดาน และถามนักเรียนว่าแปลว่าอะไร 

ขั้นสอน 

25.ครูอธิบายเรื่องการใช้ How to 

26.ครูสุ่มเลือกนักเรยีนให้พูดประโยค 

27.ครูให้นักเรียนจับคู่กันคนถามอีกคนหน่ึงตอบ 

28.ครูให้นักเรียนสลับกันถามและตอบ 

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (เรื่องท่ี 6) 

29.ครูเขียนคาว่า hand tool, machine, device, instrument ไว้บนกระดานและถามนักเรยีนว่า 
หมายถึงอะไร 

ขั้นสอน 

30.ครูให้นักเรียนพิจารณาคาศัพท์ที่กาหนดให้และตอบว่าอยู่ในเครื่องมือหมวดใด 

31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรยีบเทียบคาตอบ 
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32.ครูเฉลยพร้อมนักเรยีนทั้งช้ัน 

33.ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องมือแต่ละหมวดเพิ่มเติมอีกหมวดละ 2 ชนิด และครูเขียนเป็นผัง 
มโนทัศน ์

ขั้นสรุป 

34.ครูถามนักเรยีนว่าการถาม How to ใช้เพื่ออะไร ครเูขียนแนวคิดลงบนกระดาน 

35.ครูให้นักเรียนลอกลงในสมดุ3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการ 

เรียนการสอน 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบดิจากข้างใน 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

   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 ค่านิยมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ทีผู่้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี 
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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 
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6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 11 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

โรงเรียนนบัวา่เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารภายในท้องถิ่นที่ขยายไปสูชุ่มชนและสังคมโลก 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 
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3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมสี่วนร่วม 

3.3) คุณธรรม/จรยิธรรม การมสี่วนร่วม 

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ ฟังแล้วตอบคาถาม และสรุปความให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได ้

พูดขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือท่ีสุภาพได้ อธิบายการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานและสมัคร 

เรียนต่อในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง บอกความหมายของคาศัพท์ที่เกีย่วข้องกับโรงเรียน 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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 12 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 
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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 

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

3.4) สมรรถนะทีไ่ด้ นักศึกษาสามารถ อ่านเรื่องราวตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา ความเป็นอยู่ได ้

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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุมนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน ่

แบบบนัทกึหลงัสอน 

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 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ ช้ันปีท่ี 3 จานวนเต็ม 26 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การหางานทา การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อ 

ชีวิตประจาวันของทุกๆ คน ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้อื่น ในด้านธรุกิจ การ 
สมัครงาน 

การสัมภาษณ์ การอ่านโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์มประวัตสิ่วนตัว ตลอดจน 

การเรยีนรู้เกียวกับตาแหน่งหน้าทีก่ารงานต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ในงานนั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือก่ 

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 
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ประวัตสิ่วนตัวของตัวเองได้ อ่านโฆษณาเกีย่วกับการรับสมคัรงานได ้พูดสัมภาษณ์งานได้เตมิสรรพนามในงาน 

ประพันธไ์ด้ถูกต้องทางานท่ีมอบหมายได ้

4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

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

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบรูณาการ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตัง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน ้

แบบบนัทกึหลงัสอน 

ครั้งท่ี 14 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง ช้ันปีท่ี 2 จานวนเต็ม 41 คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต ์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 
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นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย,์ช่างเชื่อม ช้ันปีท่ี 1 จานวนเต็ม 33 คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

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 

34 



       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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถตดิต่อครูผูส้อนได้ สั่งงานท่ีไมม่าเข้าเรียน 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

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 
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ภาษาที่เกียวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาทิเช่น การถาม-ตอบเกี่ยวกับดินฟูาอากาศ การอ่านและการฟังการ ่
รายงานเกี่ยวกับดิน ฟูาอากาศ อทิธิพลต่างๆ ของดินฟูาอากาศและคาศัพท์สานวนที่บ่งบอกถึงลักษณะดินฟูา 
อากาศและฤดูกาล เพื่อนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การประกอบอาชีพ และ 

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

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 และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้

       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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ช้ีแจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 

แบบบนัทกึหลงัสอน 

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 
ภาษาที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาทิเช่น การถาม-ตอบเกียวกับดินฟูาอากาศ การอ่านและการฟังการ ่
รายงานเกี่ยวกับดิน ฟูาอากาศ อทิธิพลต่างๆ ของดินฟูาอากาศและคาศัพท์สานวนที่บ่งบอกถึงลักษณะดินฟูา 
อากาศและฤดูกาล เพื่อนาไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การประกอบอาชีพ และ 

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรยีนการสอน 
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2.1 ครูอธิบายการใช้ exclamation และ exclamation sentence ในลักษณะทีต่่างกัน 2 แบบ 

และฝึกการใช้ประโยคอุทาน 

2.2 จากบทความรายงานสภาพภมูิประเทศ ครูอธิบาย preposition of time ที่ปรากฏอยู่ใน 

บทความ 

2.3 ให้ผู้เรียนขีดเส้นใต้ preposition of time และตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายการใช้ที ่
ถูกต้องเพิ่มเติม 

2.4 ให้ผู้เรียนทา extra activities „Zodiac‟ เพื่อเป็นการประเมินตนเองโดยใช้ราศีประจาเดือนเกิด 

มาช่วย 

3. พฤติกรรมทีผู่เ้รียนแสดงออกหลังจากการบรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

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) 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
ส่งเสริมภูมิคมกันยาเสพติด (Drug – Free) ุ้ 

5 4 

✓ 

✓ 

3 2 1 

✓ 

✓ 

✓ 
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6. วิธีการและผลการติดตามนักเรยีนที่ขาดเรียน/มีปญัหา 

ช้ีแจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน ทบทวนวัตถุประสงค์ที่จะออกข้อสอบปลายภาค เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
สอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไมเ่ข้าใจ 

แบบประเมนิตนเองในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของ

ครผููส้อน 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม คาชีแ้จง แบบประเมินนี้ มจีุดประสงคเ์พื่อประเมินพฤติก รรมการสอนของผู้สอน เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
 พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึ น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทา 
 เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมือ่สิน้สดุภาคเรยีน ดังนี ้
 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย1 = น้อยที่สุดหรอืไม่เลย 

1 นอ้ย

ทีส่ดุ

หรอืไม่

เลย 
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3 ปาน

กลาง 

✓ 

5 มาก

ทีส่ดุ 

สิง่ทีท่่านปฏบิตั ิ

สว่นที ่1 ประเมนิตนเอง 
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ 
   วัดผล วิชานี ้
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน 

3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย 

5. เข้าสอนสม่าเสมอและตรงเวลา 
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ 

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน 

8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม 

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน 

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ 
สว่นที ่2 ประเมนิผลการสอน 

11. จุดมุ่งหมายของวิชานีช้ัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน 

12. เนือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน้ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

2 นอ้ย 4 มาก 



 

3 ปาน

กลาง 

✓ 

✓ 

  12 

4.57 

5 มาก

ทีส่ดุ 

สิง่ทีท่่านปฏบิตั ิ

13. เป็นวิชาที่ทาความเข้าใจได้ 
14. วิชานีกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม้ 
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง 
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม 

17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นหรือซักถาม 

18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง 
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการนาไปใช้ 
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน 

21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม 

22. ปริมาณงานที่กาหนดให้ผู้เรียนทาหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม 

23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มวินัยและรับผิดชอบการทางานี 
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน 

25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน 

26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน 

27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน 

28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง 
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคาแนะนานอกเวลาเรียน 

30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ 
ตอนที ่3 การบูรณาการ 

31. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

32. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
33. ส่งเสริมประชาธปิไตย (Democracy) 
34. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) 
35. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug – Free) 
             รวมคะแนน 

      ค่าเฉลีย่ทีไ่ด ้(คะแนน/รวม 35) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

140 8 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 

 

 

 

 

 

ดมีาก 

ด ี

ปานกลาง 

ควรปรบัปรุ ง 

ควรปรบัปรุ งอกี

มาก 

(4.50 – 

5.00) 

(3.50 – 

4.49) 

(2.50 – 

3.49) 

(1.50 – 

2.49) 

(1.00 – 

1.49) 

40 

1 นอ้ย

ทีส่ดุ

หรอืไม่

เลย 2 นอ้ย 4 มาก 


