
   

 
 

บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
 

วิชา  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  รหสัวชิา  20001101 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พทุธศักราช  2559 

ภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา  2561 
 
 

ครูผูส้อน  นางสาวอุไรวรรณ   ค าพลิา 
สาขาวิชา  พื้นฐานประยุกต ์

 

 

 

วันพุธ  เวลา   13.00 - 16.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3    ทผ  สายตรง   จ านวน  19  คน 

วันพุธ  เวลา   13.00 - 16.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/3(BJC)  ทผ  สายตรง   จ านวน    1  คน 

วันพุธ  เวลา   13.00 - 16.00  น.  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/4    ทผ  สายตรง   จ านวน  14  คน 

 

ห้องเรียน   1403 
 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1  ระหว่างวันที่  5  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  9  พฤศจิกายน  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  19  คน   ขาดเรียน    0   คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0   คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    0   คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งจุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
   มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
   ความหมายของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร  
   ประเภทของภาษาเพื่อการสื่อสาร และระดับของภาษา 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน การปฐมนิเทศรายวิชา ผู้สอนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา  
   จุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล ผู้เรียน 
   จดบันทกึรายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเข้าชั้นเรียน และให้ผู้เรียนฝึกการพูดแนะน าตัวหน้าชั้น ผู้สอน 
   อธิบายตามหัวข้อ เรื่อง การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ ความหมายของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   ความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร ประเภทของภาษาเพื่อการสื่อสาร และ 
   ระดับของภาษา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ทบทวนเนื้อหาของบทเรียน  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวม 
   ข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้วให้เขียนรายงานเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่พบก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและ 
   ในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริม 
   และปรับปรุงแก้ไข น าเสนอข้อมูล ผู้ฟังซักถาม ผู้พูดตอบค าถาม ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
3. พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม ท างานได้ง่าย 
ท างานอย่างมีความสุข 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การท างานเป็นล าดับขั้นตอน         

การปฏิบัติงานเป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของคนในกลุ่ม การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายาม มีความตั้งใจ 
   ท างานใหถู้กต้องตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็น 
  อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของภาษาไทยได้ บอกความส าคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้  
บอกองค์ประกอบของการสื่อสารได้ บอกประเภทของภาษาเพื่อการสื่อสารได้ บอกระดับของภาษาได ้

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง 
ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้ต้องรอ วิธีการแก้ไข  
สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลาให้สามารถน าไปปฏิบัติได้         
อย่างเหมาะสมมากขึ้น 



   
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

จากการปฐมนเิทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่  12  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  16  พฤศจิกายน  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  17  คน  ขาดเรียน    2  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน    2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ ปฐมนิเทศรายวิชา แจ้งจุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
   มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
   ความหมายของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร  
   ประเภทของภาษาเพื่อการสื่อสาร และระดับของภาษา 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน การปฐมนิเทศรายวิชา ผู้สอนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา  
   จุดประสงค์รายวิชา ความส าคัญรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานรายวิชา การวัดผลและประเมินผล ผู้เรียน 
   จดบันทึกรายละเอียด สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเข้าชั้นเรียน และให้ผู้เรียนฝึกการพูดแนะน าตัวหน้าชั้น ผู้สอน 
   อธิบายตามหัวข้อ เรื่อง การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ ความหมายของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   ความส าคัญของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร ประเภทของภาษาเพื่อการสื่อสาร และ 
   ระดับของภาษา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายระหว่างเรียน ทบทวนเนื้อหาบทเรียน  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวม 
   ข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้วให้เขียนรายงานเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่พบก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและ 
   ในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะที่ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริม 
   และปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอข้อมูล ผู้ฟังซักถาม ผู้พูดตอบค าถาม ผู้สอนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม ท างานได้ง่าย 
ท างานอย่างมีความสุข 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การท างานเป็นล าดับขั้นตอน         

การปฏิบัติงานเป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของคนในกลุ่ม การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเพียรพยายาม มีความตั้งใจ 
   ท างานใหถู้กต้องตามข้ันตอน มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็น 
  อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของภาษาไทยได้ บอกความส าคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้  
บอกองค์ประกอบของการสื่อสารได้ บอกประเภทของภาษาเพื่อการสื่อสารได้ บอกระดับของภาษาได ้

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและรวดเร็วมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง 
ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษามาจากหลายสาขาวิชา บางครั้งมาถึงห้องเรียนไม่พร้อมกัน ท าให้ต้องรอ วิธีการแก้ไข  
สอบถามปัญหาจากนักศึกษา แล้วชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือจัดการด้านเวลาให้สามารถน าไปปฏิบัติได้         
อย่างเหมาะสมมากขึ้น 



   
5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
 

จากการปฐมนิเทศรายวิชา ได้แจ้งข้อตกลงเบื้องต้น ถึงวิธีปฏิบัติตนในการมาเรียนให้ทราบร่วมกัน 
 
 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                 อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่  19  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน   คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน   คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  13  คน  ขาดเรียน   คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่าสาร ความหมายของ   
   การวิเคราะหส์าร จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์สาร หลักการของการวิเคราะห์สาร การวิเคราะห์สาร ประเภท 
   ของสาร และประเภทของสื่อ 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับความหมายของการวิเคราะห์สาร จุดมุ่งหมาย 
   ของการวิเคราะห์สาร หลักการของการวิเคราะห์สาร การวิเคราะห์สาร ประเภทของสาร และประเภทของสื่อ 
   แล้วจึงชี้ประเด็นหลักท่ีต้องให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการสื่อสาร 
   จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปสาระส าคัญจากเอกสารประกอบแล้วออกมา 
   น าเสนอหน้าชั้นในหัวข้อต่าง ๆ เรื่อง ความหมายของการวิเคราะห์สาร จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์สาร หลักการ 
   ของการวิเคราะห์สาร การวิเคราะห์สาร ประเภทของสาร และประเภทของสื่อ และน าเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้น   
   ผู้ฟงัซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจากผู้พูด ผู้สอนช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับบางกลุ่มท่ีขาดความชัดเจน  
   ทีละกลุ่มตามล าดับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ องค์รวม  
การมีส่วนร่วม มีความเพียร รู้รักสามัคคี ท างานอย่างมีความสุข 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การท างานเป็นล าดับขั้น  

การปฏิบัติงานเป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของคนในกลุ่ม การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที ่

ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรักสามัคคี ร่วมมือในการท างาน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการวิเคราะห์สารได้ บอกจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์สารได ้อธิบาย 
หลักการของการวิเคราะห์สารได ้บอกประเภทของสารได ้และบอกประเภทของสื่อได้ 

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน      
ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษา       
ส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน วิธีการแก้ไข ครูแนะน าแนวทางการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้องเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ โดยแนะน าให้เขียนใบลา        
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่  26  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน    9  คน  ขาดเรียน   คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน   คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน    8  คน  ขาดเรียน   คนน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่าสาร ความหมายของ 
   การสังเคราะห์ จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์สาร หลักการของการสังเคราะห์สาร และการสังเคราะห์สาร 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับความหมายของการสังเคราะห์ จุดมุ่งหมายของ 
   การสังเคราะห์สาร หลักการของการสังเคราะห์สาร การสังเคราะห์สาร แล้วจึงชี้ประเด็นหลักท่ีต้องให้รายละเอียด 
   เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการสื่อสาร จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม  
   โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปสาระส าคัญจากเอกสารประกอบแล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นในหัวข้อต่าง ๆ เรื่อง ความหมาย 
   ของการสังเคราะห์ จุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์สาร หลักการของการสังเคราะห์สาร และการสังเคราะห์สาร และ   
   น าเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นผู้ฟงัซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจากผู้พูด ผู้สอนช่วยสรุปและอธิบายเพ่ิมเติมส าหรับ 
   บางกลุ่มท่ีขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ องค์รวม  
การมีส่วนร่วม มีความเพียร รู้รักสามัคคี ท างานอย่างมีความสุข 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การท างานเป็นล าดับขั้น  

การปฏิบัติงานเป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของคนในกลุ่ม การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที ่
ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรักสามัคคี ร่วมมือในการท างาน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการสังเคราะห์ได้ บอกจุดมุ่งหมายของการสังเคราะห์สารได้ บอก 
หลักการของการสังเคราะห์สารได ้และอธิบายการสังเคราะห์สารได้ 

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน      
ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษา       
ส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน วิธีการแก้ไข ครูแนะน าแนวทางการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 
 
 
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้องเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ โดยแนะน าให้เขียนใบลา        
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  3  ธันวามคม  ถึงวันที่  7  ธันวาคม  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    0  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่าสาร ความหมายของ 
   การประเมินคา่สาร จุดมุ่งหมายของการประเมินค่าสาร หลักการของการประเมินค่าสาร และการประเมินค่าสาร 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับความหมายของการประเมินค่าสาร จุดมุ่งหมาย 
   ของการประเมินค่าสาร หลักการของการประเมินค่าสาร และการประเมินค่าสาร แล้วจึงชี้ประเด็นหลักท่ีต้องให้ 
   รายละเอียดเพิ่มเติม เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ในการสื่อสาร จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 
   ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปสาระส าคัญจากเอกสารประกอบแล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นในหัวข้อต่าง ๆ  
   เรื่อง ความหมายของการประเมินค่าสาร จุดมุ่งหมายของการประเมินค่าสาร หลักการของการประเมินค่าสาร และ 
   การประเมินค่าสาร และน าเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นผู้ฟังซักถามข้อมูลที่ต้องการทราบจากผู้พูด ผู้สอนช่วยสรุป 
   และอธิบายเพิ่มเติมส าหรับบางกลุ่มท่ีขาดความชัดเจน ทีละกลุ่มตามล าดับ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
   ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง แก้ปัญหาที่จุดเล็ก โดยการมองปัญหาที่ภาพรวมก่อนเสมอ องค์รวม  
การมีส่วนร่วม มีความเพียร รู้รักสามัคคี ท างานอย่างมีความสุข 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การท างานเป็นล าดับขั้น  

การปฏิบัติงานเป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของคนในกลุ่ม การท าอะไรด้วยเหตุและผล    
 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที ่
ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มีความรักสามัคคี ร่วมมือในการท างาน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการประเมินค่าสารได้ บอกจุดมุ่งหมายของการประเมินค่าสารได้  
บอกหลักการของการประเมินค่าสารได้ และบอกหลักการประเมินค่าสารได้ 

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้า เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองระดับหนึ่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน      
ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษา       
ส่วนหนึ่งขาดความกระตือรือร้น ขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจท างาน วิธีการแก้ไข ครูแนะน าแนวทางการเรียนรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะตัว 
 
 
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

สอบถามเพ่ือนสนิทหรือหัวหน้าห้องเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการหาสาเหตุ โดยแนะน าให้เขียนใบลา        
อย่างถูกต้องตามรูปแบบ หากมีความจ าเป็น แต่หากไม่มีเหตุอันสมควร ก็จะถือว่าขาดเรียน 

 

       ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  10  ธันวาคม  ถึงวันที่  14  ธันวาคม  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    0  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การน าเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป การน าเสนอข้อมลู 
   ความหมายของการน าเสนอข้อมูล ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอ การเตรียมตัว 
   น าเสนอข้อมูล การบรรยายสรุป ความหมายของการบรรยายสรุป การเตรียมข้อมูลในการบรรยายสรุป 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป ด้านการ 
   น าเสนอข้อมูล ความหมายของการน าเสนอข้อมูล ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอ  
   การเตรียมตัวน าเสนอข้อมูล ด้านการบรรยายสรุป ความหมายของการบรรยายสรุป การเตรียมข้อมูลในการ    
   บรรยายสรุป และให้นักศึกษาศึกษาหลักการ วิธีการน าเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป การน าเสนอข้อมลู 
   ความหมายของการน าเสนอข้อมูล ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอ การเตรียมตัว 
   น าเสนอข้อมูล การบรรยายสรุป ความหมายของการบรรยายสรุป การเตรียมข้อมูลในการบรรยายสรุป จากนั้น 
   แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วเลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเพ่ือท ารายงาน และน าเสนอหน้า 
   ชั้นเรียน ผูส้อนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและ 
   การด าเนินชีวิต  
 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง องค์รวม ท างาน 
ตามล าดับขั้นตอน มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความเพียร ไม่ติดต ารา  
ท างานอย่างมีความสุข 
 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด การอยู่ได้ด้วย 
ตนเอง/พึ่งพาตนเอง พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 

 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก       
      ในสิ่งที่ถูกต้อง ความสนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพ่ึงตนเอง 
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการน าเสนอข้อมูลได้ บอกขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลได ้อธิบายวิธีการ 
         จัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอได ้หลักการเตรียมตัวน าเสนอข้อมูลได ้บอกความหมายของการบรรยายสรุปได้ 
         บอกวิธีการเตรียมข้อมูลในการบรรยายสรุปได้ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากขึ้น นักศึกษาสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง      
ในการน าเสนองานใด ๆ ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ 
อาทิเช่น ขาดความม่ันใจตนเอง อ่านหนังสือไม่แตกฉานเท่าที่ควร อ่านออกเสียงตัวอักษร บางตัวไม่ชัดเจน บางคนติด
ภาษาถิ่น ท าให้อายที่จะออกมาหน้าชั้นเรียน วิธีการแก้ไข ครูแนะน าข้อมูลเพ่ิมเติม ว่าวิชาทักษะต้องมีการฝึกบ่อย ๆ 
ท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและผิดพลาดน้อย ข้อส าคัญควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ซักซ้อมท าความเข้าใจ 
พยายามสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แล้วในที่สุดจะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได้ 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลา เพ่ือเป็น        
ลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ เพ่ือฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล และเป็น
การศึกษาวิธีเขียนจดหมายจากในบทเรียนอีกทางหนึ่งด้วย    

                                                                                                 

                                                                      ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                        อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  17  ธันวาคม  ถึงวันที่  21  ธันวาคม  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  16  คน  ขาดเรียน    3  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน   12  คน  ขาดเรียน    2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที ่3 การน าเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป การน าเสนอข้อมลู 
   ความหมายของการน าเสนอข้อมูล ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอ การเตรียมตัว 
   น าเสนอข้อมูล การบรรยายสรุป ความหมายของการบรรยายสรุป การเตรียมข้อมูลในการบรรยายสรุป 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป ด้านการ 
   น าเสนอข้อมูล ความหมายของการน าเสนอข้อมูล ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอ  
   การเตรียมตัวน าเสนอข้อมูล ด้านการบรรยายสรุป ความหมายของการบรรยายสรุป การเตรียมข้อมูลในการ    
   บรรยายสรุป และให้นักศึกษาศึกษาหลักการ วิธีการน าเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป การน าเสนอข้อมลู 
   ความหมายของการน าเสนอข้อมูล ขั้นตอนการน าเสนอข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอ การเตรียมตัว 
   น าเสนอข้อมูล การบรรยายสรุป ความหมายของการบรรยายสรุป การเตรียมข้อมูลในการบรรยายสรุป จากนั้น 
   แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วเลือกศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจเพ่ือท ารายงาน และน าเสนอหน้า 
   ชั้นเรียน ผูส้อนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและ 
   การด าเนินชีวิต  
 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง องค์รวม ท างาน 
ตามล าดับขั้นตอน มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความเพียร ไม่ติดต ารา  
ท างานอย่างมีความสุข 
 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด การอยู่ได้ด้วย 
ตนเอง/พึ่งพาตนเอง พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 

 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อม่ันตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก       
      ในสิ่งที่ถูกต้อง ความสนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพ่ึงตนเอง 
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมายของการน าเสนอข้อมูลได้ บอกขั้นตอนการน าเสนอข้อมูลได ้อธิบายวิธีการ 
         จัดเตรียมข้อมูลในการน าเสนอได ้หลักการเตรียมตัวน าเสนอข้อมูลได ้บอกความหมายของการบรรยายสรุปได้ 
         บอกวิธีการเตรียมข้อมูลในการบรรยายสรุปได้ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลามากขึ้น นักศึกษาสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง      
ในการน าเสนองานใด ๆ ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ 
อาทิเช่น ขาดความม่ันใจตนเอง อ่านหนังสือไม่แตกฉานเท่าที่ควร อ่านออกเสียงตัวอักษร บางตัวไม่ชัดเจน บางคนติด
ภาษาถิ่น ท าให้อายที่จะออกมาหน้าชั้นเรียน วิธีการแก้ไข ครูแนะน าข้อมูลเพ่ิมเติม ว่าวิชาทักษะต้องมีการฝึกบ่อย ๆ 
ท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและผิดพลาดน้อย ข้อส าคัญควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ซักซ้อมท าความเข้าใจ 
พยายามสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง แล้วในที่สุดจะสามารถลดความกังวลหรือลดอาการประหม่าลงได้ 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลา เพ่ือเป็น        
ลายลักษณ์อักษร ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ เพ่ือฝึกการใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล และเป็น
การศึกษาวิธีเขียนจดหมายจากในบทเรียนอีกทางหนึ่งด้วย    

                                                                                                 

                                                                      ลงชื่อ 
                                 ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                        อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  24  ธันวาคม  ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2561 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    5  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน    9  คน  ขาดเรียน    5  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญของการพูด 
    หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์ การพูด 
    เพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญ 
    ของการพดู หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูด 
    สัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
    แล้วเลือกอ่านเนื้อหาในเอกสารค าสอนเก่ียวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า  
    การพูดสัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ 
    สาระส าคัญของเนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดท่ีได้รับจากการอ่านเนื้อหาในหน่วยการเรียน ตัวอย่างค า 
    กล่าวที่แต่ละกลุ่มทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของ 
    นักศึกษาแล้วซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของ 
    เนื้อหา แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
ความเพียร รู้รักสามัคคี 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม การปฏิบัติ 

ที่เป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมาย และความส าคัญของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดได้ บอกมารยาทใน 
 การพูดได ้บอกประเภทของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์  
 การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพได ้
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรค 
นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง วิธีการแก้ไข ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้เกิด         
ความมั่นใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น  
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน  

                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที่  31  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  4  มกราคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน    9  คน  ขาดเรียน  10  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน    3  คน  ขาดเรียน  11  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญของการพูด 
    หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์ การพูด 
    เพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญ 
    ของการพดู หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูด 
    สัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
    แล้วเลือกอ่านเนื้อหาในเอกสารค าสอนเก่ียวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า  
    การพูดสัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ 
    สาระส าคัญของเนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดท่ีได้รับจากการอ่านเนื้อหาในหน่วยการเรียน ตัวอย่างค า 
    กล่าวที่แต่ละกลุ่มทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของ 
    นักศึกษาแล้วซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของ 
    เนื้อหา แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
ความเพียร รู้รักสามัคคี 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม การปฏิบัติ 

ที่เป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมาย และความส าคัญของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดได้ บอกมารยาทใน 
 การพูดได้บอกประเภทของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์  
   การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพได ้
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรค 
นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง วิธีการแก้ไข ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้เกิด         
ความมั่นใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น  
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  7  มกราคม  ถึงวันที่  11  มกราคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    1  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    0  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญของการพูด 
    หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์ การพูด 
    เพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญ 
    ของการพดู หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูด 
    สัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
    แล้วเลือกอ่านเนื้อหาในเอกสารค าสอนเก่ียวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า  
    การพูดสัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ 
    สาระส าคัญของเนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดท่ีได้รับจากการอ่านเนื้อหาในหน่วยการเรียน ตัวอย่างค า 
    กล่าวที่แต่ละกลุ่มทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของ 
    นักศึกษาแล้วซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของ 
    เนื้อหา แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
ความเพียร รู้รักสามัคคี 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม การปฏิบัติ 

ที่เป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมาย และความส าคัญของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดได้ บอกมารยาทใน 
 การพูดได ้บอกประเภทของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์  
 การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพได ้
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง  ๆ ปัญหาและอุปสรรค 
นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง วิธีการแก้ไข ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้เกิด         
ความมั่นใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น   
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  14  มกราคม  ถึงวันที่  18  มกราคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน    7  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  11  คน  ขาดเรียน    3  คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญของการพูด 
    หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์ การพูด 
    เพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง การพูดในงานอาชีพ ความหมายและความส าคัญ 
    ของการพดู หลักการพูด มารยาทในการพูด ประเภทของการพูด การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูด 
    สัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
    แล้วเลือกอ่านเนื้อหาในเอกสารค าสอนเก่ียวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า  
    การพูดสัมภาษณ์ การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ 
    สาระส าคัญของเนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดท่ีได้รับจากการอ่านเนื้อหาในหน่วยการเรียน ตัวอย่างค า 
    กล่าวที่แต่ละกลุ่มทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของ 
    นักศึกษาแล้วซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของ 
    เนื้อหา แล้วช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพูดต่อไป    
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
ความเพียร รู้รักสามัคคี 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม การปฏิบัติ 

ที่เป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกความหมาย และความส าคัญของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดได้ บอกมารยาทใน 
 การพูดได ้บอกประเภทของการพูดได้ อธิบายหลักการพูดสาธิต การพูดเพ่ือขายสินค้า การพูดสัมภาษณ์  
 การพูดเพ่ือประชาสัมพันธ์ และการพูดโทรศัพท์ในงานอาชีพได ้
 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนดตามระยะเวลาที่วางไว้  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง  ๆ ปัญหาและอุปสรรค 
นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง วิธีการแก้ไข ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้เกิด         
ความมั่นใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น   
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  21  มกราคม  ถึงวันที่  25  มกราคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน    5  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน   14  คน  ขาดเรียน    0  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม เกี่ยวกับ การกล่าวอวยพร  
   การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ และการกล่าวสุนทรพจน์ 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม เกี่ยวกับ 
   การกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ และการกล่าวสุนทรพจน์ แล้ว 
   อธิบายองค์ประกอบในการพูด วิธีการพูด และการเตรียมตัวในการพูด และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
   แล้วเลือกอ่านเนื้อในเอกสารค าสอนเก่ียวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความยินดี  
   การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ และการกล่าวสุนทรพจน์ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอสาระส าคัญของ 
   เนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเนื้อหาใน หน่วยการเรียน ตัวอย่างค ากล่าวที่แต่ละกลุ่ม 
   ทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของนักศึกษาแล้ว    
   ซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหา แล้ว 
   ช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการพูดต่อไป    
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
มีความเพียร รู้รักสามัคคี 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม การปฏิบัติ 

ที่เป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
 
3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกหลักการการกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ  

และการกล่าวสุนทรพจน์ได ้
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้ นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง  ๆ ปัญหาและอุปสรรค 
นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง วิธีการแก้ไข ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้เกิด         
ความมั่นใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น   
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 
                                                               อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  28  มกราคม  ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    1  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    0  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม เกี่ยวกับ การกล่าวอวยพร  
   การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ และการกล่าวสุนทรพจน์ 
 

2. กิจกรรม/วิธีบูรณาการการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม เกี่ยวกับ 
   การกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ และการกล่าวสุนทรพจน์ แล้ว 
   อธิบายองค์ประกอบในการพูด วิธีการพูด และการเตรียมตัวในการพูด และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
   แล้วเลือกอ่านเนื้อในเอกสารค าสอนเก่ียวกับการพูดรูปแบบต่าง ๆ เรื่อง การกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความยินดี  
   การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ และการกล่าวสุนทรพจน์ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอสาระส าคัญของ 
   เนื้อหาที่อ่านจากหน่วยการเรียน ข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านเนื้อหาใน หน่วยการเรียน ตัวอย่างค ากล่าวที่แต่ละกลุ่ม 
   ทดลองร่างเพ่ือออกมาพูดน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้ค ากล่าวค าติชมผลงานการน าเสนอของนักศึกษาแล้ว    
   ซักถามความคิดเห็นจากนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหา แล้ว 
   ช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการพูดต่อไป    
 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  
มีความเพียร รู้รักสามัคคี 

 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม การปฏิบัติ 

ที่เป็นไปตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์  
 
3.4) สมรรถนะท่ีได้ บอกหลักการการกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความยินดี การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ  

และการกล่าวสุนทรพจน์ได ้
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ตามระยะเวลาที่วางไว้ นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นตัวอย่างและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพูดประเภทต่าง  ๆ ปัญหาและอุปสรรค 
นักศึกษาบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่นตนเอง วิธีการแก้ไข ครูแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นให้เกิด         
ความมั่นใจ เพราะเป็นทักษะที่ส าคัญ รวมทั้งเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสาร   
 
 
 
 
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1. มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา         

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น   
ทางการ     

 

                                                              ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 
                                                               อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  4  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน    1  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    0  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ประเภทของจดหมาย รูปแบบ 
   ของจดหมาย การเขียนติดต่อกิจธุระ การเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ การเขียนจดหมายขอความร่วมมือ  
   การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนติดต่อธุรกิจ การเขียนจดหมายสอบถาม การเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้า  
   การเขียนจดหมายต่อว่า (จดหมายร้องเรียน) การเขียนจดหมายทวงนี้การเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ประเภท 
   ของจดหมาย รูปแบบของจดหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันกับความเปลี่ยนแปลง เรื่อง การสื่อสารผ่านทางจดหมาย 
   ชี้ให้เห็นความส าคัญท่ียังเป็นความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นหลักฐาน ผู้สอนให้เปรียบเทียบความแตกต่างของจดหมาย 
   แต่ละประเภท จากนั้นให้นักศึกษาเลือกเขียนจดหมายธุรกิจ 1 ฉบับส่งครูผู้สอน เรื่อง เขียนจดหมายเสนอขายสินค้า 
   หรือบริการ ให้ค านึงถึงกลุ่มลูกค้า ความเหมาะสมด้านราคา และประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต รายละเอียดอื่น ๆ ให้ 
   ก าหนดเอง เขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันให้เลือกสั่งซื้อสินค้าที่ลงโฆษณาขาย 
   ทางหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร 1 ผลิตภัณฑ์ เขียนจดหมายสมัครงานให้เลือกต าแหน่งงานว่างจากประกาศรับสมัคร 
   งานในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ โดยค านึงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะ 
   ต าแหน่ง ครูน าจดหมายที่นักศึกษาเขียนถูกต้อง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ จุดมุ่งหมาย และการใช้ภาษาท่ี 
   เหมาะสมมาให้ดูเป็น การสรุปจากสิ่งที่นักศึกษาเขียนอีกครั้ง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม ท างานให้ง่าย และการพ่ึงตนเอง 
 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพึ่งตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความตั้งใจในการท างาน การศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้ การเขียนข้อมูลอย่างซื่อสัตย์ 
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  สามารถบอกประเภทของจดหมาย รูปแบบของจดหมายได้ อธิบายการเขียนติดต่อกิจธุระ  
การเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ การเขียนจดหมายขอความร่วมมือ การเขียนจดหมายสมัครงาน  
การเขียนติดต่อธุรกิจ การเขียนจดหมายสอบถาม การเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้า การเขียนจดหมายต่อว่า  
(จดหมายร้องเรียน) การเขียนจดหมายทวงนี้การเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ         
ในงานอาชีพได้จริง ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษาส่วนหนึ่งแทบไม่รู้จักหรือเห็นความส าคัญของจดหมาย                
แต่ละประเภทแล้ว เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้การเขียนจดหมายง่ายๆ ไม่มีรูปแบบ และดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงในชีวิตประจ าวัน วิธีการแก้ไข ครูแนะน าถึงจดหมายหลากหลายประเภทที่ความจริงส่งถึงที่บ้านของนักศึกษา
โดยตรงและเป็นความจ าเป็นทั้งสิ้นอีกด้วย โดยเฉพาะจดหมายสมัครงาน เป็นต้น  
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  11  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    5  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  13  คน  ขาดเรียน    1  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ประเภทของจดหมาย รูปแบบ 
   ของจดหมาย การเขียนติดต่อกิจธุระ การเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ การเขียนจดหมายขอความร่วมมือ  
   การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนติดต่อธุรกิจ การเขียนจดหมายสอบถาม การเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้า  
   การเขียนจดหมายต่อว่า (จดหมายร้องเรียน) การเขียนจดหมายทวงนี้การเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ประเภท 
   ของจดหมาย รูปแบบของจดหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันกับความเปลี่ยนแปลง เรื่อง การสื่อสารผ่านทางจดหมาย 
   ชี้ให้เห็นความส าคัญท่ียังเป็นความจ าเป็นส าหรับใช้เป็นหลักฐาน ผู้สอนให้เปรียบเทียบความแตกต่างของจดหมาย 
   แต่ละประเภท จากนั้นให้นักศึกษาเลือกเขียนจดหมายธุรกิจ 1 ฉบับส่งครูผู้สอน เรื่อง เขียนจดหมายเสนอขายสินค้า 
   หรือบริการ ให้ค านึงถึงกลุ่มลูกค้า ความเหมาะสมด้านราคา และประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต รายละเอียดอื่น ๆ ให้ 
   ก าหนดเอง เขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันให้เลือกสั่งซื้อสินค้าที่ลงโฆษณาขาย 
   ทางหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร 1 ผลิตภัณฑ์ เขียนจดหมายสมัครงานให้เลือกต าแหน่งงานว่างจากประกาศรับสมัคร 
   งานในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ โดยค านึงถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น วัยวุฒิ คุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะ 
   ต าแหน่ง ครูน าจดหมายที่นักศึกษาเขียนถูกต้อง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ จุดมุ่งหมาย และการใช้ภาษาท่ี 
   เหมาะสมมาให้ดูเป็น การสรุปจากสิ่งที่นักศึกษาเขียนอีกครั้ง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง การมีส่วนร่วม ท างานให้ง่าย และการพ่ึงตนเอง 
 
3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าอะไรด้วยเหตุและผล การพึ่งตนเอง 
 
3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีความตั้งใจในการท างาน การศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้ การเขียนข้อมูลอย่างซื่อสัตย์ 
 

    3.4) สมรรถนะท่ีได้  สามารถบอกประเภทของจดหมาย รูปแบบของจดหมายได้ อธิบายการเขียนติดต่อกิจธุระ  
การเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือ การเขียนจดหมายขอความร่วมมือ การเขียนจดหมายสมัครงาน  
การเขียนติดต่อธุรกิจ การเขียนจดหมายสอบถาม การเขียนจดหมายสั่งซื้อสินค้า การเขียนจดหมายต่อว่า  
(จดหมายร้องเรียน) การเขียนจดหมายทวงนี้การเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และ         
ในงานอาชีพได้จริง ปัญหาและอุปสรรค นักศึกษาส่วนหนึ่งแทบไม่รู้จักหรือเห็นความส าคัญของจดหมาย                
แต่ละประเภทแล้ว เพราะเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้การเขียนจดหมายง่ายๆ ไม่มีรูปแบบ และดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้อง
โดยตรงในชีวิตประจ าวัน วิธีการแก้ไข ครูแนะน าถึงจดหมายหลากหลายประเภทที่ความจริงส่งถึงที่บ้านของนักศึกษา
โดยตรงและเป็นความจ าเป็นทั้งสิ้นอีกด้วย โดยเฉพาะจดหมายสมัครงาน เป็นต้น  
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

เมื่อนักศึกษาขาดเรียนบ่อย ครูสอบถามถึงสาเหตุ นักศึกษาแจ้งความจ าเป็น ครูให้เขียนใบลาอย่างเป็น
ทางการ     

 

          ลงชื่อ 
                                ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา ) 
                                                                อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  18  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  18  คน  ขาดเรียน    1  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  12  คน  ขาดเรียน    2  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัย ความหมายของการวิจัย ประเภทของ 
   การวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัย 
   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย องค์ประกอบของการท างานวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การน าเสนอรายงานการวิจัย  
   วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนบรรยาย เกี่ยวกับ การเขียนรายงานการวิจัย ความหมายของ 
   การวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย หลักการ 
   เขียนรายงานการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย องค์ประกอบของการท างานวิจัย การน าเสนอรายงานการวิจัย  
   การเขียนบทคัดย่อ วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นลักษณะ 
   ทั่วไปของงานวิจัย ความส าคัญของการท าวิจัย ความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้นักศึกษาค้นคว้า หาตัวอย่าง 
   งานวิจัยที่กลุ่มมีความสนใจ ศึกษาข้อมูลตามที่ก าหนด แล้วน าเล่มงานวิจัย ที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 
   ชั้นเรียน ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะต่าง ๆ ผู้สอนแนะน าให้เก็บทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
   วิชาชีพที่เรียนไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไป 
   ศึกษาค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้ว  ให้เขียนรายงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่พบ 
   ก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะที่ 
   ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไป 
   ประยุกต์ใช้ต่อไป ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข 
 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

3.4) สมรรถนะท่ีได้ นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา เนื้อหาสาระครบถ้วน นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้ 
ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึกแสดงความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ปัญหาและอุปสรรค  
นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น  วิธีการแก้ไข ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่จะ 
ไม่ทันเวลา   

                                                                                                                                                                           

                                                                       ลงชื่อ 
                       ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                           อาจารย์ผู้สอน 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



   
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  1  มีนาคม  2562 
จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)   ปวส. 1/3   ม.6  เทคนิคการผลิต  19  คน  เข้าเรียน  19  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส. 1/3(BJC) ม.6  เทคนิคการผลิต    1  คน  เข้าเรียน    1  คน  ขาดเรียน    0  คน 

ปวส.1/4  ม.6  เทคนิคการผลิต  14  คน  เข้าเรียน  14  คน  ขาดเรียน    0  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัย ความหมายของการวิจัย ประเภทของ 
   การวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัย 
   ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย องค์ประกอบของการท างานวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การน าเสนอรายงานการวิจัย  
   วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล 
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ผู้สอนบรรยาย เกี่ยวกับ การเขียนรายงานการวิจัย ความหมายของ 
   การวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทของข้อมูลการวิจัย หลักการ 
   เขียนรายงานการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย องค์ประกอบของการท างานวิจัย การน าเสนอรายงานการวิจัย  
   การเขียนบทคัดย่อ วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และการอ้างอิงข้อมูล ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นลักษณะ 
   ทั่วไปของงานวิจัย ความส าคัญของการท าวิจัย ความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ให้นักศึกษาค้นคว้า หาตัวอย่าง 
   งานวิจัยที่กลุ่มมีความสนใจ ศึกษาข้อมูลตามที่ก าหนด แล้วน าเล่มงานวิจัย ที่ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน 
   ชั้นเรียน ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในลักษณะต่าง ๆ ผู้สอนแนะน าให้เก็บทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
   วิชาชีพที่เรียนไว้ประกอบการศึกษาในระดับสูงต่อไป แบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 คน แล้วออกไป 
   ศึกษาค้นคว้าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 หัวข้อ แล้ว  ให้เขียนรายงาน เรื่อง ประวัติความเป็นมา ปัญหาที่พบ 
   ก่อนท าการศึกษาค้นคว้าและในระหว่างออกท าการศึกษาค้นคว้าพบประเด็นปัญหาอะไร ข้อคิดหรือข้อเสนอแนะที่ 
   ควรน าเสนอเพ่ือการส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอหน้าชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไป 
   ประยุกต์ใช้ต่อไป ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง ระเบิดจากข้างใน การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วม    
       ความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข 
 

3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท างานเป็นขั้นตอน การใช้วิธีการที่ประหยัด   
       การท าอะไรด้วยเหตุและผล ด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่ง    
 

3.3) คุณธรรม/จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี     
       ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

3.4) สมรรถนะท่ีได้ นักศึกษาบอกความหมายของการเขียนงานวิจัยได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
       การเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกิจได้ 
 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามก าหนดเวลา เนื้อหาสาระครบถ้วน นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้ 
ท างานเป็นทีม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึกแสดงความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ปัญหาและอุปสรรค  
นักศึกษาบางคนขาดความกระตือรือร้น รอให้เพ่ือนช่วยเท่านั้น  วิธีการแก้ไข ครูแนะน านักศึกษาที่มีปัญหาเป็น
รายบุคคล  ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการท างานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป   
 



   
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

/     

2. บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

/     

3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) 
 

/     

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) 
 

 /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) 
 

 /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    

ให้นักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ตรวจสอบเวลาเรียน และการหมดสิทธิ์สอบ เพ่ือปรับปรุงตนเอง ก่อนที่จะ 
ไม่ทันเวลา   

                                                                                                                                                                           

                                                                       ลงชื่อ 
                       ( นางสาวอุไรวรรณ   ค าพิลา )  

                                                                           อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย ✓ ลง
ในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และ  

การวัดผล วิชานี้ 
/     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     
4 ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย  /    
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  /    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     
ส่วนที่ 2 ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน /     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได้  /    
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม  /    
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  /    
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง  /    
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้  /    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     
21 เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม /     
22. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     



   

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน  /    
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้  /    
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
3.1  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

    
/ 

    

3.2  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     
3.4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    
3.5  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 159 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.54 

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) 


