
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 

 

วิชา ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัสวิชา  20002109 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 

อาจารยผ์ู้สอน นางปราณี ยตะโคตร 
สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ 

 
 

วันอังคาร เวลา 08.00 – 11.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2  ทผ.สายตรง     จ านวน       27  คน  
    เวลา 14.00 – 17.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส. 2 ทผ.2/3     จ านวน 30  คน 
วันพุธ    เวลา 08.00 – 11.00 น. นกัศึกษาระดับช้ัน  ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  จ านวน 32  คน 
            เวลา 13.00 – 16.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.1ทย(เวียดนาม) +ชอ  จ านวน   37 คน 
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 -11.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      จ านวน  41  คน   
       เวลา 13.00–16.00 น. นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 2 ชฟ.2/3             จ านวน   25  คน     

 
 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Tools and Equipments 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับเครื่องมือพ้ืนฐำนทำงช่ำง 
  2. กำรใช้ a, an, the กำรใช้ this, that, these those ค ำนำมเอกพจน์ พหูพจน์  
  3. กำรสนทนำเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐำนทำงช่ำง 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. มีควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐำนทำงช่ำง 
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.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Tools and Equipments 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับเครื่องมือพื้นฐำนทำงช่ำง 
 2. กำรใช้ a, an, the กำรใช้ this, that, these those ค ำนำมเอกพจน์ พหูพจน์  
 3. กำรสนทนำเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐำนทำงช่ำง 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนโดยกำรเรียกชื่อส ำรวจกำรแต่งกำยพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
ควำมมีวินัย และควำมรับผิดชอบ 
 2. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน  
  2.1 ทบทวนเนื้อหำที่เรียนในครั้งท่ี 1 
  2.2 แจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 3. ขั้นสอนเนื้อหำสำระข้อ 2-3 
 4. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล มอบหมำยงำน 
 5. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. มีควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐำนทำงช่ำง 
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 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Trades Study 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับอำชีพ ควำมรับผิดชอบในงำนอำชีพ 
  2. กำรถำมตอบ Yes/ No และกำรใช้ can  
  3. กำรสนทนำเกี่ยวกับอำชีพ และควำมสำมำรถ ทักษะในงำนอำชีพ  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย ค ำศัพท์ เกี่ยวกับอำชีพ ควำมรับผิดชอบในงำนอำชีพ 
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 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 

   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน          เข้ำเรียน   25    คน  ขำดเรียน – คน 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Trades Study 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับอำชีพ ควำมรับผิดชอบในงำนอำชีพ 
 2. กำรถำมตอบ Yes/ No และกำรใช้ can  
 3. กำรสนทนำเกี่ยวกับอำชีพ และควำมสำมำรถ ทักษะในงำนอำชีพ 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 2-3 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. กำรสนทนำเกี่ยวกับเกี่ยวกับอำชีพ ควำมรับผิดชอบในงำนอำชีพ  
   2. กำรถำม ตอบโดย Yes/ No Questions และกำรใช้ can  
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 5 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
 
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Company Profile 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับ Company Profile 
  2. กำรเขียน Company Profile 
  3. กำรน ำเสนอ Company Profile 
  4. กำรสนทนำเกี่ยวกับ Company Profile  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย คำศัพท์ เกี่ยวกับ Company Profile  
   2. กำรเขียน Company Profile 
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 12 ธันวาคม ถึงวันที่ 14 ธันวคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรยีน  25 คน    ขำดเรียน – คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Company Profile 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับ Company Profile 
 2. กำรเขียน Company Profile 
 3. กำรน ำเสนอ Company Profile 
 4. กำรสนทนำเกี่ยวกับ Company Profile   
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 3-4 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. กำรสนทนำเกี่ยวกับ Company Profile 
   2. กำรเขียน Company Profile  
   3. กำรนำเสนอ Company Profile 
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 19 ธันวาคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Shapes and Descriptions 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง 
  2. กำรบรรยำยรูปทรงโดยใช้ Have /Has , How many, Yes/No Question 
  3. กำรพูดสนทนำเก่ียวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย ค ำศัพท์ เกี่ยวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง 
   2. ถำมตอบเกี่ยวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง 
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 26 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
 

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Shapes and Descriptions 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง 
 2. กำรบรรยำยรูปทรงโดยใช้ Have /Has , How many, Yes/No Question 
 3. กำรพูดสนทนำเกี่ยวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 2-3 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. ถำมตอบเกี่ยวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง 
   2. สนทนำเกี่ยวกับรูปทรงและกำรบรรยำยรูปทรง 
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 2 มกราคม ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Safety Signs 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับป้ำย สัญลักษณ์ และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
  2. ควำมหมำยป้ำย สัญลักษณ์ และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
  3. กำรเตือนถึงอันตรำยที่อำจเกิดข้ึน 
  4. สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ต้องปฏิบัติและต้องไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย ค ำศัพท์ เกี่ยวกับป้ำย สัญลักษณ์และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
   2. อ่ำนป้ำย สัญลักษณ์และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
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 9 มกราคม ถึงวันที่ 11 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Safety Signs 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับป้ำย สัญลักษณ์ และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
 2. ควำมหมำยป้ำย สัญลักษณ์ และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
 3. กำรเตือนถึงอันตรำยที่อำจเกิดข้ึน 
 4. สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ต้องปฏิบัติและต้องไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 2. 
กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 3-4 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. อ่ำนป้ำย สัญลักษณ์และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
   2. สนทนำเกี่ยวกับป้ำย สัญลักษณ์และควำมปลอดภัยด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
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 16 มกราคม ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Instructions 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
  2. กำรบอกและกำรสนทนำลำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย ค ำศัพท์ เกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
   2. อ่ำนเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
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 23 มกราคม ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Instructions 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 2. กำรบอกและกำรสนทนำลำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 2 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. สนทนำเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
   2. ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
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 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Demonstrations 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
  2. กำรพูดสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
  3. กำรสนทนำเกี่ยวกับกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย ค ำศัพท์ เกี่ยวกับกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
   2. กำรพูดเกี่ยวกับกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
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 6 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Demonstrations 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 2. กำรพูดสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
 3. กำรสนทนำเกี่ยวกับกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์   
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 2-3 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. สนทนำเกี่ยวกับกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
   2. กำรเขียนกำรสำธิตกำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
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 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Reading Manual 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับส่วนประกอบต่ำงๆของคู่มือ (Manual) 
  2. รำยละเอียดต่ำงๆของคู่มือ (Manual) 
  3. กำรอ่ำนคู่มือ (Manual) 
 2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-2 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย ค ำศัพท์ เกี่ยวกับส่วนประกอบต่ำงๆของคู่มือ (Manual) 
   2. บอกรำยละเอียดส่วนต่ำงๆของคู่มือ (Manual) 
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 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Reading Manual 
 1. ค ำศัพท์เก่ียวกับส่วนประกอบต่ำงๆของคู่มือ (Manual) 
 2. รำยละเอียดต่ำงๆของคู่มือ (Manual) 
 3. กำรอ่ำนคู่มือ (Manual)  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 2-3 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. อ่ำนคู่มือ (Manual) 
   2. สนทนำเกี่ยวกับควำมผิดพลำด เสียหำยของเครื่องมือ อุปกรณ์ 
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 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 

จ ำนวนนักศึกษำ (เต็ม)  ปวส.2  ทผ.สำยตรง  27  คน           เข้ำเรียน  27  คน   ขำดเรียน  -  คน 
   ปวส. 2 ทผ.2/3      30  คน           เข้ำเรียน   25  คน  ขำดเรียน 5  คน 
   ปวส. 2 ทย.2/1 +กส.  32  คน         เข้ำเรียน  30  คน  ขำดเรียน  2  คน 
   ปวส.1ทย(เวียดนำม) +ชอ    37 คน   เข้ำเรียน  36  คน   ขำดเรียน  1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/1+2/2      41  คน      เข้ำเรียน   40  คน   ขำดเรียน 1 คน 
   ปวส. 2 ชฟ.2/3         25  คน      เข้ำเรียน  25 คน    ขำดเรียน – คน 
  
1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ Reports and Solving Problems 
  1. ค ำศัพท์เก่ียวกับควำมผิดพลำดของเครื่องมือ เครื่องจักรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
  2. กำรอธิบำยควำมผิดพลำดของเครื่องมือ เครื่องจักรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
  3. กำรเขียน Job report 
  4. โครงสร้ำงประโยคและกำรใช้ past simple, future simple และ present perfect tense  
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. เตรียมควำมพร้อม  
  - อบรมหน้ำแถวหน้ำชั้นเรียนและขำนชื่อผู้เรียน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน 
 3. แจ้งหัวข้อ/จุดประสงค์ 
 4. น ำเข้ำสู่บทเรียน และแจ้งจุดประสงค์กำรเรียน 
 5. สอนเนื้อหำสำระ หัวข้อ 1-4 
 6. ให้ท ำแบบฝึกหัด สรุปผล  มอบหมำยงำน 
 7. เฉลยกิจกรรม และร่วมอภิปรำยสรุปบทเรียน 
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. บอกควำมหมำย ค ำศัพท์ เกี่ยวกับควำมผิดพลำดของเครื่องมือ เครื่องจักรในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
   2. อธิบำยควำมผิดพลำดของเครื่องมือ เครื่องจักรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
   3. สนทนำเก่ียวกับควำมผิดพลำดของเครื่องมือ เครื่องจักรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม 
   4. เขียน Job report 
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

กท
ี่สุด
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มา
ก 

 

3 
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นก
ลา

ง  

2 
น้อ

ย 
 

1 
น้อ
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ี่สุด

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)  
 


