
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 

วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา  20002106 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 

อาจารยผ์ู้สอน นางปราณี ยตะโคตร 
ครูช านาญการ 

สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 
 
 
 

วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         จ านวน  32  คน     
วันศุกร์    เวลา 08.00 – 11.00 น. นกัศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3          จ านวน 37   คน    

 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  30 คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   36  คน  ขำดเรียน 1  คน 
    
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Greeting 
  1. Formal Greeting.  
  2. Informal Greetings. 
  3. Greeting a person you haven’t seen for a long time. 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 1 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 1 Greeting ค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวทักทำย
    และตอบรับกำรทักทำย 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด (Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำว   
    ทักทำย และตอบรับ กำรทักทำย Formal Greeting and Informal Greeting จำกบทเรียนเปลี่ยน
    กันถำมและตอบ 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำร 
 5. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 1 
 6. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1.กล่ำวทักทำยและตอบรับกำรทักทำยได้ถูกต้อง 
   2. บอกควำมหมำยของค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวทักทำยและตอบรับกำรทักทำยได้ 
   3. ระบุประโยค กล่ำวทักทำยและแนะน ำตัวเองได้ตำมประโยคและโครงสร้ำงของภำษำที่ก ำหนด 
   4. สำมำรถน ำศัพท์ ส ำนวน ที่เก่ียวกับกำรถำมทุกข์สุขจำกท่ีได้เรียนมำประยุกต์ใช้ใน  
              ชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพได้ได้เป็นอย่ำงด ี
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 
 



5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  30 คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   36  คน  ขำดเรียน 1  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Greeting 
 1. Formal Greeting.  
 2. Informal Greetings. 
 3. Greeting a person you haven’t seen for a long time. 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 1 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 1 Greeting ค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวทักทำย
    และตอบรับกำรทักทำย 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด (Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำว   
    ทักทำย และตอบรับ กำรทักทำย Formal Greeting and Informal Greeting จำกบทเรียนเปลี่ยน
    กันถำมและตอบ 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำร 
 5. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 1 
 6. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผูเ้รียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   11.กล่ำวทักทำยและตอบรับกำรทักทำยได้ถูกต้อง 
   2. บอกควำมหมำยของค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวทักทำยและตอบรับกำรทักทำยได้ 
   3. ระบุประโยค กล่ำวทักทำยและแนะน ำตัวเองได้ตำมประโยคและโครงสร้ำงของภำษำที่ก ำหนด 
   4. สำมำรถน ำศัพท์ ส ำนวน ที่เก่ียวกับกำรถำมทุกข์สุขจำกที่ได้เรียนมำประยุกต์ใช้ใน  
              ชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพได้ได้เป็นอย่ำงดี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 
 



5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Good bye 
 1. Formal and informal Saying good bye 
 2. Leaving a place expressions  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 2 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 2 Good bye ค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวลำ
และตอบรับกำรกล่ำวลำ 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำวกล่ำว
ลำและตอบรับกำรกล่ำวลำ Formal and informal Saying good bye จำกบทเรียนเปลี่ยนกันถำมและตอบ 
และจำก Practice these expressions and talk with your partner Leaving a place expressions 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำร 
 7. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 2 
 8. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. กล่ำวลำและตอบรับกำรกล่ำวลำได้และถูกต้องทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
   2. พูดและเขียนกำรจำกลำได้ ตำมประโยคโครงสร้ำงทำงภำษำที่ก ำหนด 
   3. บอกควำมหมำยของค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวลำได ้
   4. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
   5. มีควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำที่สอดแทรกอยู่ในภำษำด้วย มีกำรพัฒนำ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่ ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผู้สอนสำมำรถสังเกตได้ในด้ำน ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ ควำมมี
วินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมเชื่อม่ัน ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรู้รักสำมัคคี ควำมกตัญญูกตเวท ี
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 



5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  30 คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   36  คน  ขำดเรียน 1  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Good bye 
 1. Formal and informal Saying good bye 
 2. Leaving a place expressions  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 2 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 2 Good bye ค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวลำ
และตอบรับกำรกล่ำวลำ 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำวกล่ำว
ลำและตอบรับกำรกล่ำวลำ Formal and informal Saying good bye จำกบทเรียนเปลี่ยนกันถำมและตอบ 
และจำก Practice these expressions and talk with your partner Leaving a place expressions 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำร 
 7. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 2 
 8. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. กล่ำวลำและตอบรับกำรกล่ำวลำได้และถูกต้องทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
   2. พูดและเขียนกำรจำกลำได้ ตำมประโยคโครงสร้ำงทำงภำษำที่ก ำหนด 
   3. บอกควำมหมำยของค ำศัพท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวลำได ้
   4. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
   5. มีควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำที่สอดแทรกอยู่ในภำษำด้วย มีกำรพัฒนำ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่ ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ผู้สอนสำมำรถสังเกตได้ในด้ำน ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ ควำมมี
วินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมเชื่อม่ัน ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรู้รักสำมัคคี ควำมกตัญญูกตเวท ี
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 



5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                 อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Introductions 
  1. Introducing yourself 
  2. Introducing others 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่4 Introductions 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำว
แนะน ำตนเอง Introducing yourself and Introducing others 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ 
กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน (ฝึกทักษะกำรฟังจำกซีดีประกอบเสียง) 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดยผู้สอนแก้ไข
ข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 6. ฟังบทสนทนำจำก CD เพ่ือตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซึ่งควรเปิดบทสนทนำให้ฟังซ้ ำ 2-3 
ครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรฟังเข้ำใจข้อควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 
 7. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 3 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. กล่ำวแนะน ำตนเองได้อย่ำงถูกต้องทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
   2. แนะน ำบุคคลอ่ืนให้รู้จักกันตำมวัฒนธรรมแบบตะวันตก 
   3. ใช้ส ำนวนเกี่ยวกับกำรแนะน ำตนเอง คนรู้จัก และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันในงำนอำชีพได้ 
   4. น ำศัพท์ ส ำนวน ส ำนวนเกี่ยวกับกำรกล่ำวแนะน ำตนเองทักทำยที่ได้เรียนมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพได้ได้เป็นอย่ำงด ี
   5. เข้ำใจและน ำหลักไวยำกรณ์ภำษำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถพิจำรณำเลือกใช้ภำษำได้
อย่ำงเหมำะสม 
   6. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  



 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Introductions 
  1. Introducing yourself 
  2. Introducing others 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่4 Introductions 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำว
แนะน ำตนเอง Introducing yourself and Introducing others 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ 
กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน (ฝึกทักษะกำรฟังจำกซีดีประกอบเสียง) 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดยผู้สอนแก้ไข
ข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 6. ฟังบทสนทนำจำก CD เพ่ือตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซึ่งควรเปิดบทสนทนำให้ฟังซ้ ำ 2-3 
ครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรฟังเข้ำใจข้อควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 
 7. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 3 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. กล่ำวแนะน ำตนเองได้อย่ำงถูกต้องทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
   2. แนะน ำบุคคลอ่ืนให้รู้จักกันตำมวัฒนธรรมแบบตะวันตก 
   3. ใช้ส ำนวนเกี่ยวกับกำรแนะน ำตนเอง คนรู้จัก และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันในงำนอำชีพได้ 
   4. น ำศัพท์ ส ำนวน ส ำนวนเกี่ยวกับกำรกล่ำวแนะน ำตนเองทักทำยที่ได้เรียนมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพได้ได้เป็นอย่ำงด ี
   5. เข้ำใจและน ำหลักไวยำกรณ์ภำษำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถพิจำรณำเลือกใช้ภำษำได้
อย่ำงเหมำะสม 
   6. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  



 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ On the phone 
 1. Making Phone Calls 
 2. Receiving Calls 
 3. Telephone conversations 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 4 On the phone 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์และ
ส ำนวนในกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ Making Phone Calls, Receiving Calls and Telephone 
conversations 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ 
กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน (ฝึกทักษะกำรฟังจำกซีดีประกอบเสียง) 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดยผู้สอนแก้ไข
ข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 6. ฟังบทสนทนำจำก CD เพ่ือตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซึ่งควรเปิดบทสนทนำให้ฟังซ้ ำ 2-3 
ครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรฟังเข้ำใจข้อควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 
 7. ท ำกิจกรรมรวม Activity จำกกิจกรรมในใบกิจกรรม 
 8. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 4 
 9. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. รู้และเข้ำใจค ำศัพท์และส ำนวนในกำรสนทนำทำงโทรศัพท ์
   2 รู้และสำมำรถน ำค ำศัพท์รวมถึงส ำนวนที่ใช้ในกำรโทรศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและในงำน
อำชีพได้ 
   3. สำมำรถฟัง พูด อ่ำน และเขียนประโยคหรือส ำนวนที่เกี่ยวกับกำรใช้โทรศัพท์ได ้
   4. ฝึกปฏิบัติใช้ภำษำในก ำรสนทนำทำงโทรศัพท์ กำรอ่ำนข้อควำมข้อควำมที่ได้รับฝำก 
ข้อควำม 



   5. สร้ำงบทสนทนำโต้ตอบทำงโทรศัพท์ได้ถูกต้อง สื่อควำมหมำยชัดเจน 
   6. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี  
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Asking and Giving Directions 
  1. Asking and Giving Directions 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ศึกษำเอกสำรกำรสอนบทเรียนที่ 4 
 2. ฟังเทปประกอบกำรบรรยำยจำกครูผู้สอน 
 3. แสดงบทบำทสมมตติำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 
 4. ท ำแบบฝึกหัดในเอกสำรกำรสอน 
 5. ท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. พูดสื่อควำมและให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ แกช่ำวต่ำงชำติและคนแปลกหน้ำ หรือเพ่ือนฝูงด้วยกันเอง
ในด้ำนกำรเดินทำงและกำรให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภำยในท้องถิ่น ชุมชน ประเทศช ำติ และสังคมโลกได้ถูกต้อง 
   2. สำมำรถน ำค ำศัพท์รวมถึงส ำนวนที่ใช้ในกำรบอกทิศทำงและกำรถำมทิศทำงไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพได้ 
   3. ฟัง พูด อ่ำนและเขียนเรื่องกำรถำมและก ำรบอกทิศทำงได้อย่ำงเป็นธรรมชำติและใช้ภำษำได้
อย่ำงถูกต้อง 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     



3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Asking and Giving Directions 
  1. Asking and Giving Directions 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ศึกษำเอกสำรกำรสอนบทเรียนที่ 4 
 2. ฟังเทปประกอบกำรบรรยำยจำกครูผู้สอน 
 3. แสดงบทบำทสมมตติำมสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดให้ 
 4. ท ำแบบฝึกหัดในเอกสำรกำรสอน 
 5. ท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. พูดสื่อควำมและให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ แกช่ำวต่ำงชำติและคนแปลกหน้ำ หรือเพ่ือนฝูงด้วยกันเอง
ในด้ำนกำรเดินทำงและกำรให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภำยในท้องถิ่น ชุมชน ประเทศช ำติ และสังคมโลกได้ถูกต้อง 
   2. สำมำรถน ำค ำศัพท์รวมถึงส ำนวนที่ใช้ในกำรบอกทิศทำงและกำรถำมทิศทำงไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและในงำนอำชีพได้ 
   3. ฟัง พูด อ่ำนและเขียนเรื่องกำรถำมและก ำรบอกทิศทำงได้อย่ำงเป็นธรรมชำติและใช้ภำษำได้
อย่ำงถูกต้อง 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     



3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 15 ธันวคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  30 คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Getting information 
 1. Asking about things. 
 2. Giving information about things 
 3. Asking about Products 
 4. General information   
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 6 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 6 Getting information 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์
รวมถึงส ำนวนที่ใช้ในกำรหำข้อมูล ต่ำงๆ Asking about things, Giving information about things, Asking 
about Products and General information 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ 
กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดยผู้สอนแก้ไข
ข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 6. ฟังบทสนทนำจำก CD เพ่ือตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซึ่งควรเปิดบทสนทนำให้ฟังซ้ ำ 2-3 
ครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรฟังเข้ำใจข้อควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 
 7.ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 6 
 8.ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. บทสนทนำเกี่ยวกับกำรถำมและกำรตอบ กำรให้ข้อมูลเรื่องต่ำงๆ 
   2. หลักไวยำกรณภ์ำษำเกี่ยวกับกำรถำมและกำรตอบ กำรให้ข้อมูลเรื่องต่ำงๆ 
   3. ถำมและตอบเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลเรื่องต่ำงๆ ได้ 
   4. อ่ำนและบอกใจควำมส ำคัญของบทอ่ำนสั้นๆ ได้ 
   5. เข้ำใจหลักภำษำและน ำหลักกำรไปใช้ในกำรเรียนภำษำชั้นสูงต่อไป 
   6. อ่ำนและเขียนค ำศัพท์หมวดต่ำงๆ ได้ถูกต้องและได้มำกข้ึน 



   7. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม ถึงวันที่ 15 ธันวคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Getting information 
 1. Asking about things. 
 2. Giving information about things 
 3. Asking about Products 
 4. General information   
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 6 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 6 Getting information 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์
รวมถึงส ำนวนที่ใช้ในกำรหำข้อมูล ต่ำงๆ Asking about things, Giving information about things, Asking 
about Products and General information 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ 
กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดยผู้สอนแก้ไข
ข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 6. ฟังบทสนทนำจำก CD เพ่ือตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซึ่งควรเปิดบทสนทนำให้ฟังซ้ ำ 2-3 
ครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรฟังเข้ำใจข้อควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 
 7.ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 6 
 8.ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. บทสนทนำเกี่ยวกับกำรถำมและกำรตอบ กำรให้ข้อมูลเรื่องต่ำงๆ 
   2. หลักไวยำกรณภ์ำษำเกี่ยวกับกำรถำมและกำรตอบ กำรให้ข้อมูลเรื่องต่ำงๆ 
   3. ถำมและตอบเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลเรื่องต่ำงๆ ได้ 
   4. อ่ำนและบอกใจควำมส ำคัญของบทอ่ำนสั้นๆ ได้ 
   5. เข้ำใจหลักภำษำและน ำหลักกำรไปใช้ในกำรเรียนภำษำชั้นสูงต่อไป 
   6. อ่ำนและเขียนค ำศัพท์หมวดต่ำงๆ ได้ถูกต้องและได้มำกข้ึน 



   7. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Compliments and Complaints 
  1. Giving compliments (กำรให้ค ำชม ) 
  2. Compliment and Praise (กำรชมและกำรยกย่อง) 
  3. Giving Complaints (กำรให้ค ำต ำหนิ) 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 7 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 7 Compliments and Complaints 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์
รวมถึ งส ำนวนที่ ใช้  กำรให้ค ำชม กำรชมและกำรยกย่อง กำรให้ค ำต ำหนิ  Giving compliments, 
Compliment and Praise and Giving Complaints 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน 
ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำก Conversation practice จับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดย
ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 6. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 7 
 7. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1.ใช้ค ำศัพท์ และส ำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำมพึงพอใจกล่ำว ติชมได้อย่ำงถูกต้อง 
   2. ใช้ภำษำที่เรียนในกำรขอโทษ และอธิบำยปัญหำที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอวิธีแก้ปัญหำได้อย่ำง
ถูกต้อง 
   3. เข้ำใจเนื้อหำและเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์จริงในชีวิตประจ ำวันในกำรท ำงำนและแก้ไขปัญหำใน
กำรดูแลลูกค้ำได ้
   4. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  



 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Compliments and Complaints 
  1. Giving compliments (กำรให้ค ำชม ) 
  2. Compliment and Praise (กำรชมและกำรยกย่อง) 
  3. Giving Complaints (กำรให้ค ำต ำหนิ) 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 7 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 7 Compliments and Complaints 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์
รวมถึ งส ำนวนที่ ใช้  กำรให้ค ำชม กำรชมและกำรยกย่อง กำรให้ค ำต ำหนิ  Giving compliments, 
Compliment and Praise and Giving Complaints 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน 
ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำก Conversation practice จับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดย
ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 6. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 7 
 7. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1.ใช้ค ำศัพท์ และส ำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงควำมพึงพอใจกล่ำว ติชมได้อย่ำงถูกต้อง 
   2. ใช้ภำษำที่เรียนในกำรขอโทษ และอธิบำยปัญหำที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอวิธีแก้ปัญหำได้อย่ำง
ถูกต้อง 
   3. เข้ำใจเนื้อหำและเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์จริงในชีวิตประจ ำวันในกำรท ำงำนและแก้ไขปัญหำใน
กำรดูแลลูกค้ำได ้
   4. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  



 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Sports and Recreation 
 1. Talking about Sports 
 2. Expressing Likes and Dislikes 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 8 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 8 Sports and Recreation 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด สนทนำ จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์รวมถึง
ส ำนวนที่ใช้ เกี่ยวกับกีฬำและกิจกรรมในกำรพักผ่อนหย่อนใจ 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน 
ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำก Conversation practice จับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดย
ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 8. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 7 
 9. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1.สนทนำโต้ตอบ สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกีฬำและกิจกรรมยำมว่ำงอ่ืนๆได ้
   2. สนทนำโต้ตอบเกี่ยวกับควำมชอบและไม่ชอบทั้งในเรื่องของกีฬำและกิจกรรมยำมว่ำงได้ 
   3. เข้ำใจเนื้อหำรู้ค ำศัพท์และส ำนวนเกี่ยวกับกิจกรรมในกำรพักผ่อนหย่อนใจ พูดสนทนำเกี่ยวกับ
กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรเล่นกีฬำ ก ำรบอกควำมสำมำรถ และควำมชอบและไม่ชอบและเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์
จริงในชีวิตประจ ำวัน 
   4. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 



5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Sports and Recreation 
 1. Talking about Sports 
 2. Expressing Likes and Dislikes 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 8 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 8 Sports and Recreation 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด สนทนำ จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์รวมถึง
ส ำนวนที่ใช้ เกี่ยวกับกีฬำและกิจกรรมในกำรพักผ่อนหย่อนใจ 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน 
ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5. ผู้เรียนฝึกพัฒนำบทสนทนำ จำก Conversation practice จับคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดย
ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่อง ฝึกปฏิบัติซ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
 8. ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 7 
 9. ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1.สนทนำโต้ตอบ สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันเกี่ยวกับกีฬำและกิจกรรมยำมว่ำงอ่ืนๆได ้
   2. สนทนำโต้ตอบเกี่ยวกับควำมชอบและไม่ชอบทั้งในเรื่องของกีฬำและกิจกรรมยำมว่ำงได้ 
   3. เข้ำใจเนื้อหำรู้ค ำศัพท์และส ำนวนเกี่ยวกับกิจกรรมในกำรพักผ่อนหย่อนใจ พูดสนทนำเกี่ยวกับ
กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรเล่นกีฬำ ก ำรบอกควำมสำมำรถ และควำมชอบและไม่ชอบและเชื่อมโยงกับเหตุกำรณ์
จริงในชีวิตประจ ำวัน 
   4. ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรูจ้ำกเอกสำรและ เทคโนโลยี 
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 
 
 



5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Computer 
  1. Computer and the internet 
  2. World of computer  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 8 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 8 Computer 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์
รวมถึงส ำนวนที่ใช้ อ่ำนออกเสียง อธิบำยเกี่ยวกับรำยละเอียด เกี่ยวกับ Computer 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน 
ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5.ผู้เรียนฝึกกำรฟังค ำศัพท์ ผู้เรียนฝึกพัฒนำค ำศัพทจ์ำก CD :Computer and the internet 
 6. ผู้เรียนฝึกพัฒนำค ำศัพท์ โดยเขียนตำมค ำบอก (Dictation) เกี่ยวกับComputer เช่น keyboard 
laptop monitor mouse scanner printer และอ่ืนๆ 
 7. ผู้เรียนฟังบทสนทนำ จำกบทเรียน World of computer. เพ่ือพัฒนำทักษะกำรฟัง 
 8.ท ำกิจกรรมรวม (Group Work) 
 9.ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 8 
 10.ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. ฟัง พูด บทสนทนำที่ใช้ ถำมและตอบด้วย และกำถำมตอบ ค ำถำม อ่ำน เขียนศัพท์ ชื่อส่วน
ต่ำงๆ ของ Computer Hardware และ Computer Terms 
   2. บอกส่วนต่ำงๆ ของ Computer และระบุศัพท์และกำรใช้ศัพท์ Compute Term ได ้
   3. ใช้ศัพท์และโครงสร้ำงภำษำ พูดถำมตอบค ำถำมได้ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ ควำมมีวินัย ควำม
รับผิดชอบ ควำม เชื่อมั่น ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรู้รักสำมัคคี ควำมกตัญญูกตเวท ี
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 



 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส. 1 ทผ.1/1+1/3         32  คน        เข้ำเรียน  32 คน  ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 1 ชฟ.1/1+1/3    37   คน       เข้ำเรียน   37  คน  ขำดเรียน -  คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Computer 
  1. Computer and the internet 
  2. World of computer  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 8 
 2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน Unit ที่ 8 Computer 
 3. ผู้เรียนฝึกทักษะกำรพูด(Speaking) จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศัพท์
รวมถึงส ำนวนที่ใช้ อ่ำนออกเสียง อธิบำยเกี่ยวกับรำยละเอียด เกี่ยวกับ Computer 
 4. ปฏิบัติตำมใบงำน (Work sheet) ที่ได้รับมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน 
ส ำหรับฝึกปฏิบัติทักษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน 
 5.ผู้เรียนฝึกกำรฟังค ำศัพท์ ผู้เรียนฝึกพัฒนำค ำศัพทจ์ำก CD :Computer and the internet 
 6. ผู้เรียนฝึกพัฒนำค ำศัพท์ โดยเขียนตำมค ำบอก (Dictation) เกี่ยวกับComputer เช่น keyboard 
laptop monitor mouse scanner printer และอ่ืนๆ 
 7. ผู้เรียนฟังบทสนทนำ จำกบทเรียน World of computer. เพ่ือพัฒนำทักษะกำรฟัง 
 8.ท ำกิจกรรมรวม (Group Work) 
 9.ประเมินควำมก้ำวหน้ำโดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หน่วยที่ 8 
 10.ฝึกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
3. พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1) สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง องค์รวม ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กำรมีส่วนร่วม ท ำได้
ง่ำย ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 3.2) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 
 3.3) คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่ร ู้ 

 3.4) สมรรถนะที่ได้  
   1. ฟัง พูด บทสนทนำที่ใช้ ถำมและตอบด้วย และกำถำมตอบ ค ำถำม อ่ำน เขียนศัพท์ ชื่อส่วน
ต่ำงๆ ของ Computer Hardware และ Computer Terms 
   2. บอกส่วนต่ำงๆ ของ Computer และระบุศัพท์และกำรใช้ศัพท์ Compute Term ได ้
   3. ใช้ศัพท์และโครงสร้ำงภำษำ พูดถำมตอบค ำถำมได้ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ ควำมมีวินัย ควำม
รับผิดชอบ ควำม เชื่อมั่น ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมรู้รักสำมัคคี ควำมกตัญญูกตเวท ี
4. ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.1 สำมำรถทำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 4.2 นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
ด้วยตนเอง 



 

5. การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ  /     

2. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /     

3. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /    

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /    

5. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /    

 

6. วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

 

       ลงชื่อ........................................................  
        (นำงปรำณี ยตะโคตร)  
               อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร  
  พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ   
  เครื่องหมำย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้  
   5 = มำกที่สุด 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
 

5 
มา
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ี่สุด
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1 
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หร
ือไ
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ส่วนที่ 1 ประเมินตนเอง 
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน    
และกำรวัดผล วิชำนี้ 

 

/  
 

    

2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /      

3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำทั้งเนื้อหำและวิธีกำร /      

4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /      

5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /      

6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /     

7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /      

8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /      

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่ำงกำรสอน  /     

10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /      

ส่วนที่ 2 ประเมินผลการสอน 
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรียน 

/      

12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /      

13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได้ /      

14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดริเริ่ม  /     

15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยได้แจ่มแจ้ง /      

16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพ่ิมเติม /      

17. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /      

18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือชี้แจงได้กระจ่ำง /      

19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /      

20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน  /     

21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /     

22. ปริมำณงำนที่ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม /      



23. ผู้เรียนมีโอกำสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบกำรท ำงำน /      

24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /      

25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /      

26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรียมกำรสอน /      

27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /      

28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกันเอง /      

29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรือขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /      

30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้ /      

ตอนที่ 3 การบูรณาการ 
31. มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 /     

32. บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   /     

33. ส่งเสริมประชำธิปไตย (Democracy)   /     

34. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย (Decency)   /     

35. ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด (Drug – Free)   /     

รวมคะแนน 168 
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.8 

 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดับ  
        ดีมำก   (4.50 – 5.00)  
  ดี    (3.50 – 4.49)  
  ปำนกลำง   (2.50 – 3.49)  
  ควรปรับปรุง   (1.50 – 2.49)  
  ควรปรับปรุงอีกมำก  (1.00 – 1.49)  
 


