
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส  10901108 วชิาการจดัดอกไม้ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

ประเภทวชิา การท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมบริการ 
 

จดัทาํโดย 
 นางปตญิา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

บันทกึความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
        หวัหนา้สาขาวิชาการโรงแรม 

......./................./2560 
 

 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
2.       
         ……………………… 
        ( ผศ.สุจิน สุนีย ์)        
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
           ...../................./2560 
 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
................................................................................ 

................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คาํนํา 
 

 
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชาการจดัดอกไมร้หสัวิชา10901108 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ พทุธศกัราช 2552 

   การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
           สาขาวิชาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม      มหาวิทยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
10901108    วิชา การจดัดอกไม ้
2.จํานวนหน่วยกติ 
2 หน่วยกิต         2    (1-2-3) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
            ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาชีพสาขางาน 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
          นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1                 ระดบัชั้นปวช.3 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
    ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
    ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
หอ้ง ปฏิบติัการ 1   สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวิชา10901108 วิชา การจดัดอกไม ้                                          จาํนวน  2   หน่วยกิต 
ชั้นปวช. 3  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(
5) 

รว
ม(

40
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

จํา
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (
5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

นํา
ไป
ใช้

(5)
 

ว เิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเมิ

นค่
า(5

) 

1.การเลือกวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้ 5 4 2 2 - - 4 5 22 5 6 
2.การเตรียมดอกไม ้ ใบไมแ้ละการเกบ็รักษา 4 5 3 2 3  - 5 5 27 4 9 

3.การออกแบบจดัดอกไม ้ 5 5 4 4 3  - 5 5 31 2 12 

4.การจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 4 5 5 4 4  - 5 5 32 1 15 

5.การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ 4 4 4 4 2 - 4 5 27 3 9 

6.การคาํนวณตน้ทุนและกาํหนดราคาขาย 
 

  2 3 3 2 1 2 4 4 21 6 3 

            
            
            
            
            
            
            
            

รวมคะแนน 24 26 21 18 12 2 29 28 160 21 54 
ลาํดับความสําคญั 4 3 5 6 7 8 1 2    

 
คาํอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
 

รหสัวิชา 10901108     ช่ือวิชาการจดัดอกไม ้
จาํนวนหน่วยกิต  2    หน่วยกิต  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์    3     ชัว่โมง    54     ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  การเลือกวสัดุอุปกรณ์ในการจดั
ดอกไม ้
 

1. อธิบายวิธีการเลือกวสัดุอุปกรณ์ ในการจดัดอกไม ้
2. จาํแนกวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้
3. ปฏิบติัการเลือกวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไมส้ด

และดอกไมแ้หง้ 
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ รักษาความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5. แสดงพฤติกรรมถึงความสนใจใฝ่รู้ ขยนั อดทน มี

ความรับผดิชอบในการทาํงานและมีความเป็น
ประชาธิปไตย 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน การเตรียมดอกไม ้ใบไมแ้ละ
การเกบ็รักษา 
 

 

  
1. อธิบายขั้นตอนการเตรียมดอกไม ้ใบไมแ้ละการ

เกบ็รักษา 
2. แสดงขั้นตอนการเตรียมดอกไม ้ใบไมแ้ละการ

เกบ็รักษา 
3. ปฏิบติัการเตรียมดอกไม ้ใบไม ้
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน 

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
  5.    แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้    
        ความประหยดั ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การออกแบบจดัดอกไม ้
 
 
 
 

 

1.  อธิบายขั้นตอนการออกแบบจดัดอกไม ้
2. วางแผนการออกแบบจดัดอกไม ้
3. ปฏิบติัการออกแบบจดัดอกไมรู้ปทรงต่างๆตามท่ี

กาํหนด 
4. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความละเอียด รอบคอบ  
5. แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ ประหยดั

ซ่ือสตัย ์และมีวินยั 



 

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 

 

1. บอกขั้นตอนการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 
2. อธิบายวิธีการจดัดอกไมรู้ปแบบต่างๆตามท่ี

กาํหนด 
3. วางแผนการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 
4. ปฏิบติัการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ 
5. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รอบคอบ อดทน มีความรับผดิชอบ ประหยดั 
ซ่ือสตัย ์รักษาความปลดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  

 
หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ี
ในโอกาสต่างๆ 
 

 

1. อธิบายวิธีการจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาส
ต่างๆ 

2. วางแผนจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ 
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไมต้กแต่ง

สถานท่ีอยา่งเหมาะสม 
4. ปฏิบติัจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาสต่างๆ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้

แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 
6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ

รับผดิชอบ ประหยดั รักษาความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การคาํนวณตน้ทุนและกาํหนด
ราคาขาย 
 
 

1.   อธิบายขั้นตอนการคิดคาํนวณตน้ทุนและกาํหนด
ราคาขาย 
2.  จาํแนกรายละเอียดในการคิดคาํนวณตน้ทุน 
3.แสดงวิธีการคิดคาํนวณตน้ทุนและกาํหนดราคาขาย 
4.  ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัย ์มีวนิยัและมีความ
สนใจใฝ่รู้ 

5.   แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ อดทนและมี
ความรอบคอบ 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ด ี 11  เก่ง 
รหัส10901108      วชิาการจัดดอกไม้      หน่วยกติ 2 (1-2-3) 
ระดับช้ันปวช.3     สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
50

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(
5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(
5) 

ขย
นัอ

ดท
น(
5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน การเลอืกวสัดุ
อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้  

2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 28 5 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การเตรียมดอกไม้ 
ใบไม้และการเกบ็รักษา 

2 5 2 4 4 5 3 3 4 2 34 2 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน  การออกแบบจัด
ดอกไม้ 

2 5 4 3 3 5 1 2 4 1 30 4 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การจัดดอกไม้แบบ
ต่างๆ 

1 5 3 3 5 5 2 1 5 1 31 3 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การจัดดอกไม้
ตกแต่งสถานทีใ่นโอกาสต่างๆ 

3 6 4 5 4 4 1 4 5 1 37 1 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  การคาํนวณต้นทุน
และกาํหนดราคาขาย 
 

2 5 2 3 2 4 1 1 4 1 25 6 



 

 

หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 
 

1.จุดประสงค์รายวชิา 

              1.   มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ 
2.  สามารถใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการจดัอกไม ้
3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภยั 

  
 

 

2.มาตรฐานรายวชิา 

               1.  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ดอกไม ้ใบไมใ้นการจดัดอกไมแ้ละเกบ็รักษา 

  2.  จดัดอกไมข้ั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ ตามหลกัสากล 

              3.  คาํนวณตน้ทุน กาํหนดราคาขาย 
 
 
 

 

3.คาํอธิบายรายวชิา 

                 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเลือกวสัดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม ้ใบไม ้การเกบ็รักษา การใช้
ดอกไมท้ดแทน การจดัดอกไมข้ั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ ตามหลกัสากล  การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีใน
โอกาสต่างๆ การคาํนวณตน้ทุน  กาํหนดราคาและประเมินผล 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 
1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
           18 ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
36  ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
     54 ชัว่โมง 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ    1   ชัว่โมง/สปัดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.  มีวินยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสตัยใ์นการทาํงานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. รักษาส่ิงแวดลอ้มและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (Learning Center)  
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีทาํดีและทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามสาํคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 

 
 



 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ
สงัเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2.ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  
 

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1.ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
หลกัความมีเหตุผล 
1.ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการศึกษางานจดัดอกไมแ้บบต่างๆได ้
2.ผูเ้รียนมีความรู้ในการจดัดอกไมแ้บบต่างๆได ้
 3.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานจดัดอกไมส้ดและแหง้ได ้
 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1.ผูเ้รียนมีการวางแผน จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบติังานทุกคร้ัง 
2.ผูเ้รียนคน้ควา้และนาํเสนอผลงานสาํเร็จงานจดัดอกไมไ้ดส้วยงามและเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย 
3. ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความรอบรู้  มีวินยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดและห่างไกลยาเสพติด 
 

เงื่อนไขความรู้ 
1.ผูเ้รียนสาธิตและแสดงผลงานจดัดอกไมต้ามขั้นตอนได ้
2.ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูสื้บทอดศิลปะการจดัดอกไมแ้บบไทยและแบบสากลไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
3.ผูเ้รียนปฏิบติัช้ินงานโดยประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและนาํไปประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1.ผูเ้รียนมีความรอบรู้  รอบคอบ  มีวินยั มีความสนใจใฝ่รู้และมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน 
2.ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสตัยมี์ความปลอดภยั รักษาทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 
 



 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ  การเลือก เตรียม วสัดุอุปกรณ์  การจดั
ดอกไม ้  วิธีการเกบ็รักษาช้ินงาน สามารถจดัดอกไมรู้ปแบบต่างๆ รวมถึงประยกุตรู์ปแบบการจดัดอกไม้
แบบใหม่ๆ ใหมี้ความเหมาสมกบัทอ้งถ่ิน  สวยงาม นาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ รวมถึงสามารถคาํนวณตน้ทุน
และกาํหนดราคาไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและนาํ
ความรู้ไปบูรณาการในรายวิชาอ่ืนได ้
 

2.2 วธีิการสอน 
              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ี
กาํหนดใหเ้รียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั แนวทางการจดัการเรียนการสอนจึงใชค้วามหลากหลาย
รูปแบบ  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน  วิธีการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive 
Learning โดยผูส้อนบรรยายประกอบการสาธิตขั้นตอนการประดิษฐช้ิ์นงาน ช่วยใหผู้เ้รียนแสดงความ
คิดเห็น  และใชก้ารสอนแบบLearning  by  Doing เพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนไดป้ฏิบติัช้ินงานดว้ยตนเอง  รวมถึง
ใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัเป็นการทาํงานกลุ่ม นอกจากน้ีใชก้ารสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดความคิดรวบยอดท่ีนาํความรู้มาประยกุตใ์หไ้ดรู้ปแบบการจดัดอกไมใ้หม่ๆ นอกจากน้ียงัใชก้ารสอน
แบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เป็นตน้  

 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2.ประเมินผลงานสาํเร็จเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น  

             3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
      2. มีทกัษะการจดัดอกไมแ้บบต่างๆ แสดงผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                 3. มีทกัษะในการปฏิบติังานและสามารถประยกุตช้ิ์นงานใหม่ได ้
 
 



 

 

3.2 วธีิการสอน 
1.การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ ปฏิบติั
ช้ินงานตามขอ้กาํหนด ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน         
มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมี วจิารณญาณ (Critical     
Thinking) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาหรือขอ้กาํหนดและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรมของ
ผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

      2. ประเมินจากผลงานสาํเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                 3. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

1. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
      2. มีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

                 3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
                 4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงานทั้ง
ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ดก็เก่งปนกบัเดก็อ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 
      3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

      2. ประเมินความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                 3. ใหผู้เ้รียนประเมินผลงานสมาชิกในกลุ่มโดยเปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ 



 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคดัเลอืกแหล่งข้อมูล   
1. ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการเกบ็ขอ้มูลและนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

5.2 วธีิการสอน 
1. ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจ 
2. ใชส่ื้อการสอนของจริงเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้            
ชั้นเรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่5.  แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวิชาจดัดอกไม ้
บทที ่1   การเลอืกวสัดุอุปกรณ์
ในการจัดดอกไม้ 
1. การเลือกดอกไม ้ใบไม ้
2. หลกัการเลือกซ้ือดอกไม ้
ใบไม ้
3. ชนิดของดอกไม ้ใบ ไมท่ี้
จาํหน่ายในทอ้งตลาด 
4. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดั
ดอกไม ้
5. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใน
การจดัดอกไม ้
6. ประเภทของภาชนะท่ีใชจ้ดั
ดอกไม ้
7. รูปทรงของภาชนะ 
8. แนวทางในการเลือกภาชนะ
สาํหรับจดัดอกไม ้ 
ปฏิบัติ  จาํแนกวสัดุและเตรียม
อุปกรณ์ในการจดัดอกไม้
ลกัษณะต่างๆ 
  
  
 
 

2 4 1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียน การวดัผลและ
ประเมินผล 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4.  ผูเ้รียนเล่าประสบการณ์ในการจดั
ดอกไม ้
5. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือก
วสัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไม ้
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและขยายผล
ประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมโดยใช้
power  point 
 7.  ผูเ้รียนฝึกจาํแนกวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
จดัดอกไมเ้ป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนเขียนภาพ
ดอกไมต้ามท่ีกาํหนดเป็นรายบุคคล         
10. มอบหมายใหผู้เ้รียนสืบคน้วสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัดอกไมพ้ร้อมบนัทึก
ขอ้มูลรายละเอียดลงในCD นาํเสนอ
ผลงานในสปัดาห์ต่อไป 
11. การเรียนการสอน ใชว้ิธีการ
บรรยาย ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ 
อภิปราย ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มและ

 



 

 

รายบุคคล  
3-4  บทที ่2  การเตรียมดอกไม้  

ใบไม้และการเกบ็รักษา 
 1.  เทคนิคการตดัก่ิงกา้น
ดอกไม ้
2. การใชน้ํ้ ายาเคมีกบัดอกไม ้
ใบไม ้
3. หลกัและวิธีการทาํให้
ดอกไมค้งทน  
4. เทคนิคการใชล้วดกบั
ดอกไมแ้ละใบไม ้ 
ปฏิบัติ  การเตรียมดอกไม ้
ใบไม ้
 

2 4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียม
ดอกไม ้ ใบไมแ้ละการเกบ็รักษา 
5.แจกตวัอยา่งผลงานสาํเร็จการเตรียม
ดอกไมใ้บไม ้ใหผู้เ้รียนศึกษา 
6.แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเดก็เก่งปนเดก็อ่อนให้
แต่ละกลุ่มฝึกเตรียมดอกไม ้ ใบไมแ้ละ
เกบ็รักษาดว้ยวิธีการต่างๆ ตาม
ขอ้กาํหนด เป็นกลุ่มผูเ้รียนร่วมกนั 
เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จและนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนฝึกเตรียม
ดอกไม ้ ใบไมช้นิดอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
เรียน เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ส่งผลงาน
ในสปัดาห์ต่อไป เป็นรายบุคคล 
9. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหากไม่ผา่น
เกณฑใ์หท้าํแบบทดสอบอีกคร้ัง 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่มและรายบุคคล 
 
 
 
 

 



 

 

5-8 
 

บทที ่3  หลกัการออกแบบจัด
ดอกไม้ 
1. ท่ีมาของการออกแบบจดั
ดอกไม ้
2. องคป์ระกอบของศิลปะ 
3. ทฤษฎีและการใชสี้ 
4. การเลือกสีดอกไม ้
ปฏิบัติ ออกแบบจดัดอกไม้
รูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 

4 8 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน
การออกแบบจดัดอกไม ้โดยใชp้ower 
point  และของจริง  
5.แบ่งกลุ่มผูเ้รียน ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบจดัดอกไมโ้ดยคาํนึงถึง
องคป์ระกอบศิลปะ ท่ีใชจ้ดัดอกไม ้
รูปแบบต่างๆ คนละ 4 แบบ ส่งผลงาน
ทา้ยชัว่โมง 
 6.ผูเ้รียนร่วมกนัประเมินผลงานครูสรุป
สาระสาํคญัและประเดน็เน้ือหาสาระ
การเรียนรู้  รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนคน้ควา้ภาพ
การจดัดอกไมแ้บบต่างๆ จาก
อินเตอร์เน็ทและวิเคราะห์ลกัษณะการ
จดัท่ีใชอ้งคป์ระกอบศิลปะใหเ้กิดความ
สวยงาม บนัทึกผลงานลงในแผน่ CD  
กลุ่มละไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาพ ส่งตวัแทน
นาํเสนอผลงานในสปัดาห์ต่อไป 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรม
กลุ่ม 
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สอบกลางภาค 

 
1 

 
2 

 
แบบประเมินผลกลางภาค 
 

 



 

 

10-14 
 
 

บทที ่4 การจัดดอกไม้แบบ
ต่างๆ 
1. การจดัดอกไมแ้บบสากล 
2. การจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น 

 ปฏิบัติ  จดัดอกไมรู้ปทรง
ต่างๆ 

 
 

5 
 

     10 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการจดั
ดอกไมแ้บบต่างๆ พร้อมสาธิตขั้นตอน
การจดัดอกไม ้
5.แจกแผน่ภาพแจกนัดอกไมแ้บบ
ต่างๆ  ใหทุ้กกลุ่มพิจารณาและช่วยกนั
เล่าประสบการณ์รูปแบบการจดั
ดอกไมท่ี้เคยทาํหรือพบเห็นเป็น
รายบุคคล ใหผู้ส้อนและเพ่ือน ๆ ฟัง 
6. ครูจบักลุ่มใหเ้ดก็เรียนอ่อน กบัเดก็
เรียนเก่งรวมปนกนั ฝึกปฏิบติัการจดั
แจกนัดอกไมรู้ปทรงต่างๆตามท่ี
กาํหนดเป็นกลุ่มและส่งผลงานสาํเร็จ 
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนและ
เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จทา้ยชัว่โมง 
7. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้  รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนฝึกจดั
ดอกไมต้ามขอ้กาํหนดพร้อมเขียนแบบ
คนละ5  ช้ินงาน  นาํเสนอผลงานหนา้
ชั้นเรียนในสปัดาห์ต่อไป ผลงานหาก
ไม่ผา่นเกณฑใ์หท้าํใหม่อีกคร้ัง 
10.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย
ประกอบการสาธิต ถาม-ตอบ  อภิปราย 
ฝึกปฏิบติั  กิจกรรมกลุ่ม 
 

 
 



 

 

โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการจดั
ดอกไมรู้ปแบบต่างๆ 
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการพิจารณา
เลือกวสัดุท่ีนาํมาใชไ้ดเ้หมาะสมต่อการ
จดัดอกไมแ้บบต่างๆ ช่วยใหเ้กิดการ
ประหยดัทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมถึง
สามารถนาํวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้
เกิดประโยชนไ์ดม้ากข้ึน เช่น ก่ิงไม ้
เถาวลัย ์  เห็ดแหง้  เป็นตน้ 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
จดัดอกไมแ้บบต่างๆ  โดยวางแผน 
ออกแบบแจกนัดอกไม ้เพื่อใหไ้ด้
รูปแบบท่ีเหมาะสมก่อนการจดั 

15-16 
 

บทที ่5 การจัดดอกไม้ตกแต่ง
สถานทีใ่นโอกาสต่างๆ  
1. การจดัดอกไมป้ระดบั
สถานท่ีงานแต่งงาน 
2. การจดัดอกไมป้ระดบังาน
ประชุมนิทรรศการ 
3. การจดัดอกไมป้ระดบั
สถานท่ีทัว่ไป 
ปฏิบัติ   การจดัดอกไมต้กแต่ง
สถานท่ีในโอกาสต่างๆ 

2    4 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอน
การจดัดอกไมต้กแต่งสถานท่ีในโอกาส
ต่างๆ  
5. ครูสาธิตการจดัดอกไมต้กแต่ง
สถานท่ีในโอกาสต่างๆ  เช่น จดัตกแต่ง
เชิงเทียน   จดัตกแต่งบนัได   
6.ครูแจกวสัดุอุปกรณ์ใหผู้เ้รียนฝึกจดั
ดอกไมต้กแต่งสถานท่ีตามขอ้กาํหนด 

 
 



 

 

เป็นกลุ่ม โดยออกแบบและฝึก
ปฏิบติัการจดัดอกไมต้ามแบบ  
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนและ
เปรียบเทียบผลงานสาํเร็จ  
7. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
9.มอบหมายงานใหผู้เ้รียนหาภาพการ
จดัดอกไมใ้นโรงแรม โอกาสต่างๆ  มา
คนละ  5  แบบ  บนัทึกผลงานลงในCD
นาํเสนอขอ้มูลในสปัดาห์ต่อไป 
10. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
11.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  สาธิต ฝึกปฏิบติั
กิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
 

17 บทที ่6   การคาํนวณต้นทุน
และกาํหนดราคาขาย 
1. การคิดคาํนวณตน้ทุนของ
ดอกไมท่ี้จดั 
2. การคิดคาํนวณเพื่อการ
จาํหน่าย 
3. วิธีการคิดราคาขาย 

ปฏิบัติ  ฝึกคิดคาํนวณตน้ทุน
และราคาขาย   

 

1 2 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดและสาธิตขั้นตอน
การคาํนวณตน้ทุนและกาํหนดราคาขาย
แจกนัดอกไมห้รือผลงานสาํเร็จ ตาม
ขั้นตอน 
5. ครูใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัการคิดคาํนวณ
ตน้ทุนการจดัดอกไมแ้ละคิดราคาขาย 
เป็นรายบุคคล ส่งผลงานทา้ยชัว่โมง 
หากผลงานไม่ผา่นเกณฑใ์หท้าํใหม่อีก
คร้ัง 
6.  ครูใหผู้เ้รียนศึกษาดูงานการจดั
ดอกไมป้ระดบัสถานท่ีในโอกาสต่างๆ  

 



 

 

เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน  คนละ 1  แห่ง 
เป็นรายบุคคลบนัทึกภาพลงในCDและ
ส่งผลงานในสปัดาห์ต่อไป 
8. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
สาธิต  ถาม-ตอบ  อภิปราย ศึกษาดูงาน
ฝึกปฏิบติังาน  กิจกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม 

18 สอบปลายภาค 1  2 แบบประเมินผลปลายภาค 
 

 

 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

คุณธรรม  - จริยธรรม ตลอดภาคการศึกษา 20% 

งานปฏิบติัระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

30% 
 

สอบกลางภาค  สปัดาห์ท่ี 9 
 

 20% 
 

สอบปลายภาค 
 

 สปัดาห์ท่ี 18 
 

 30% 
 

 
 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
1.1 เอกสารประกอบการเรียน วิชาการจดัดอกไม ้
 



 

 

2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคญั 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
พรยพุรรณ  พรสุขสวสัด์ิ. หลกัการจัดแจกนัดอกไม้สด.กรุงเทพฯ :แม่บา้น, 2545. 
มุกดา  ใจซ่ือ.การจัดดอกไม้พืน้ฐานสู่มืออาชีพ. กรุงเทพฯ : แม่บา้น,2551. 
สุพสัดา  ศีรอุดรและสมยั  ศรีอุดร.การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,2552. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 

วิชา  การจัดดอกไม้  รหัสวิชา 10901108 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         พุทธศักราช2552 
   

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558 
 

ครูผู้สอน นางปติญา      มังคละคีร ี
สาขาวิชา การโรงแรม 

 
นักศึกษาสาขาวิชา การโรงแรม           ช้ัน  ปวช. 3 

จํานวนเตม็  3    คน  ห้องเรยีน ปฏิบัต ิ 1 
เวลาเรียน   วันอังคาร      เวลา 10.00 – 14.00 น 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่...................................    วันที่.....................................................  เวลา  10.00 – 14.00 น 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม).......................... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ................................................................................................................................. 



 

 

 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน........................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)   
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)   

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

       ลงช่ือ........................................................ 
                             (นางปติญา  มังคละคีร)ี 

                                          อาจารย์ผูส้อน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําชี้แจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
 

 5  
มา

กที่
สุด

 

4  
มา

ก 

3 ป
าน

กล
าง

 

2  
น้อ

ย 

1 น
้อย

ที่ส
ุดห

รือ
ไม่

เลย
 

ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง    
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้    
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน    
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ    
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย    
5. เข้าสอนสมํ่าเสมอและตรงเวลา    
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้    
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน    
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน    
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน    
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13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได้    
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง    
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม    
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม    
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง    
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนําไปใช้    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน    
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทํางาน    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน    
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน    
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน    
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน    
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง    
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน    
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

   

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

รวมคะแนน
ค่าเฉล่ียท่ีได้ (คะแนน/รวม 35)

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


