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บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 2 รหัสวิชา 10002102 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         พุทธศักราช 2558 
  

ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศกึษา  2561 
 

ครูผูส้อน นายพูลสวัสดิ ์ โคตพรหม 

สาขาวิชาทักษะชีวิต  
 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  
นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1,1/2,1/3,1/4  จ านวนเต็ม 87  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 19  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 31  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด,การโรงแรม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  18  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  29  คน 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
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ค าชี้แจงการบันทึกหลังสอน 

1.  บันทึกหลังสอน 1 เล่ม ใช้บันทึกการสอน 1 รายวิชาต่อ 1 ห้องเรียน  
2.  ให้ผู้สอนท าบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา ให้ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งมาแล้ว   
     3.  การบันทึก 
 3.1  กรอกรายละเอียดที่ปกหน้า 

3.2  ศึกษาหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       สมรรถนะอาชีพ, สถานศึกษา 3D  และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทาง ในการจัด  
       กิจกรรมบูรณาการสอดแทรกลงสูก่ารเรียนการสอน 
3.3  เมื่อสอนเสร็จทุกครั้งให้บันทึกรายละเอียดเป็นล าดับให้ครบ 

 1) หัวข้อเรื่อง/เนื้ อหาสาระ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง เนื้อหาสาระโดยสรุป ท่ีสอน                        
ในคร้ังนั้น 

 2)  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน ให้ระบุกิจกรรม และวิธีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนของครู 

3)  พฤตกิรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ระบุพฤติกรรมผู้เรียนท่ีแสดงออกในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณธรรม/
จริยธรรม และสมรรถนะท่ีนักศึกษาได ้

 4)  ผลการใช้และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ระบุผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางการปรับปรุง  

5)  การประเมินผลการสอนของตนเอง ให้ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองในแต่
ละครั้ง  พร้อมท้ังข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกับ เวลา, วิธีสอน, พฤติกรรมของผู้เรียน, 
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการใช้ส่ือประกอบการสอน 

6)  วิธกีารและผลการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน/มีปัญหา ให้ระบุวิธีการดูแล
ติดตามแกไ้ขปัญหานักศึกษาท่ีขาดเรียน และที่มีปัญหาต่าง ๆ  

4.  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนส่งบันทึกหลังการสอนและประเมินตนเอง ตามแบบท่ี
ก าหนดให้ โดยผ่านหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพัฒนา 
รับรองและพิจารณา 

5.  ให้ใช้บันทึกหลังสอนเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชานั้น ส าหรับเป็น 
     ผลงานทาง วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้ว  เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีหลักการทรงงานซึ่งเป็นต้นแบบ           
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  ต่อการศึกษาและน้อมน าไปปฏิบัติ  สถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาเป็น
สถานศึกษาพอเพียงควรน้อมน าหลักการทรงงานของพระองค์ท่านไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1. ระเบิดจากข้างใน  เป็นหลักการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน 
และเจ้าหน้าที่ ที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและความต้องการที่จะพัฒนาตนเองจาก
ข้างในของตนให้พร้อมที่จะรับการพัฒนาแล้วจึงค่อยออกมาสู่ภายนอก  มิใช่น าจากภายนอกเข้าไปให้
โดยที่ข้างในไม่พร้อมที่จะยอมรับ 

2.  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก   คือ การมองปัญหามองที่ภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การ
แก้ปัญหาควรเริ่มจากจุดเล็ก  (Micro)  คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละขั้นไปจนถึงปัญหาของภาพรวม 

3.  ท าตามล าดับขั้น  โดยเริ่มจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดก่อน เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.  องค์รวม  คิดอย่างองค์รวม (Holistic) มองอย่างครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติ
เชื่อม   ต่อกัน 

5.  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  คือ การท ากิจกรรมหรือโครงงานใดต้องศึกษาข้อมูล
รายละเอียดอย่างเป็น ระบบ ทั้งข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร สื่อ และบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

6.  การมีส่วนร่วม  คือเป็นประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
และร่วมกันปฏิบัติ  ร่วมประเมิน และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 

7.  ประโยชน์ส่วนรวม  คือ การท างานเน้นผลเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
8.  ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด หมายถึง การท างานใด ๆ ควรใช้งบประมาณที่

เหมาะสม ใช้วิธีการที่เรียบง่าย  ต่อความเข้าใจ ท าได้เองและสอดคล้องกับสภาพ ไม่ซับซ้อนแต่ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 

9.  ท าให้ง่าย (Simplicity) หมายถึง การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานที่ยุ่งยากให้
สามารถด าเนินการได้โดยง่ายโดยอาศัยกฎธรรมชาติ 

10.  ขาดทุนคือก าไร (Our loss is our gain) คือ เน้น “การให้” และ “การเสียสละ”  มีผล
เป็นก าไรคือ ความอยู่ดีมีสุข  

11.  ความเพียร  การท างานที่ไม่มีความพร้อมมากนัก ก็ไม่ท้อ มีความอดทน และมุ่งมั่น
ด าเนินการนั้น ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง  

12.  เศรษฐกิจพอเพียง  คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุมีผล  มีระบบภูมิคุ้มในตัวที่ดี                 
มีความรู้ และมีคุณธรรม 
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13.  ไม่ติดต ารา  คือ ลักษณะการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพสิ่งแวดล้อม
อะลุ่มอล่วยกัน  ไม่ผูกติดกับวิชาการ และเทคโนโลยีที่ ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่
แท้จริงของ 

14.  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  คือ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกัน
ได้แบบยั่งยืน 
 

15.  ปลูกป่าในใจคน  คือ เน้นการสร้างพ้ืนฐานจิตใจของทุกคนให้มีส านึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม สมดุล พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกในการดูแลรักษามากกว่า
การท าแล้วทิ้งโดยไม่ดูแลรักษาให้ยั้งยืน 

16.  การให้ คือ “ให้เพ่ือให้” เป็นการให้โดยไม่เลือก ให้เพ่ือให้จริง ๆ ไม่ได้ให้เพ่ือหวัง
ผลตอบแทน 

17.   รู้ รัก สามัคคี  ความถึงมีความรู้ในงานที่ท า มีความรักที่จะท า และท าโดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจให้งานประสบความส าเร็จ 

18.  ภูมิสังคม  การท างานใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคมและสภาพนิสัยท่ี
แตกต่างกันของแต่ละสังคม 

19.  บริการรวมที่จุดเดียว   (One Stop Service) เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการที่จะ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

20.  ใช้อธรรมปราบอธรรม  คือ น ากฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นหลักแนวคิดในการท างาน
ธรรมชาติแก้ปัญหาดูแลและก าจัดกันเองให้เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ 

21.  การพ่ึงตนเอง  คือ เน้นให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนที่จะขอรับความช่วยจากผู้อื่น และ
การสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพ่ือสามารถจะด ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข 

22.  พออยู่พอกิน  คือ การท างานและใช้ชีวิตแบบทางสายกลางที่เหมาะสมกับตนเอง 
23.  ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน  เพื่อสร้างความรักสามัคคีกัน 
24.  ท างานอย่างมีความสุข  โดยคิดถึงผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ที่มา : “การพัฒนาสู่สถานศึกษาอาชีวะพอเพียง” คณะท างานจัดท าแนวทางการนิเทศเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
             1.  พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
             2.  มีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล           
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถงึผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ  
             3.  มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  
 

             1.  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ  
              2.  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และแบ่งปัน  
 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การท าเป็นขัน้ตอน การท าตามล าดับขัน้   -   การสร้างพื้นฐานให้พอมี 
- การสร้างพื้นฐานให้พอกิน    -   การสร้างพื้นฐานให้พอใช้ 
- การใช้วิธีการที่ประหยัด     -   การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด 
- การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชา   -   การประหยัดแต่ไม่ขี้เหนียว 
- การใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัต ิ  -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กบัสภาวะของตนเอง 
- แผนปฏบิัติการต้องสัมพนัธ์กับสภาวะของประชาชน -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กบัสภาวะของประเทศ 
- การปฏิบัติที่เปน็ไปตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง -   การท าอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วย 
- การท าอะไรด้วยเหตุและผล                   -   การอยู่ได้ด้วยตนเอง/พึ่งพาตนเอง 
- การรู้จักประมาณตนเอง     -   การท าอะไรด้วยความพอประมาณไมสุ่ดโตง่ 
- การไม่ฟุ่มเฟือย     -   การไม่หรูหรา 
-  การไม่โลภหรือมีความโลภนอ้ย    -   การไม่เบียดเบียนคนอ่ืน    
-  การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นพอมีพอกิน -    การช่วยกันท าให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพอมีพอกิน 
- การท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง   -   การประสบความส าเร็จแล้วค่อยขยายเพิ่ม 
- อุ้มชูตัวเองได้      -   ผลผลติเหลือขายได้  
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ตัวอย่างรายละเอียดสาระและการปฏิบัติที่ควรสอดแทรกเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการสอน 
 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ 
1.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ 
1.2 พูดจาสุภาพ 
1.3 ช่วยเหลือผู้อื่น 
1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
1.5 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.6 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
1.7 ยอมรับความสามารถของผู้อื่น 
1.8 ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม 
1.9 ชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นประสบ ความส าเร็จ 
1.10 เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4.1 ไม่พูดเท็จ 
4.2 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา 
       แอบอ้างเป็นของตนเอง 
4.3 ไม่ทุจริตในการสอบ 
4.4 ไม่ลักขโมย 

9. ความรักสามัคคี 
9.1 ไม่ทะเลาะวิวาท 
9.2 ร่วมมือในการท างาน 
10. ความกตัญญู 
10.1 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
10.2 มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ 
10.3 อาสาช่วยเหลืองานครู –  
        อาจารย ์
10.4 อาสาช่วยเหลืองานพ่อ แม ่
        ผู้ปกครอง 

5. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
5.1 กล้าแสดงความคิดเห็นอยา่ง 
      มีเหตุผล 
5.2 กล้าทักท้วงในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 
5.3 กล้ายอมรับความจริง 
5.4 เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือ 
      ท างานท้าทาย 
5.5 กล้าแสดงออกในส่ิงที่ถูกต้อง 

11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
11.1 คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน ์
11.2 ท าในส่ิงที่มีประโยชน์ซ่ึงคน 
        อื่นไม่เคยท า 
11.3 พัฒนางานอยู่เสมอ 

2. ความมีวินัย 
2.1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ 
     ข้อตกลง 
2.2 ตรงต่อเวลา 
2.3 รักษาสาธารณสมบัติสิ่งแวดล้อม 
2.4 เข้าร่วมกิจกรรมที่คร-ูอาจารย์ 
     ผู้สอนก าหนด 
2.5 ปฏิบัติตามระเบียบ 
2.6 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือ 
     สิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน 
2.7 ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี 

6. การประหยัด 
6.1 ใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน  
       เวลา วัสดุ ฯลฯ ทั้งของตนเอง 
       และสว่นรวมอย่างคุ้มค่า 
6.2 ใช้ทรัพยากร เช่น น้ า ไฟฟา้ 
      ฯลฯ อยา่งประหยัด 

12. การพึ่งตนเอง 
12.1 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ 
        หนา้ได้ 
12.2 สามารถท างานได้ลุล่วง 
        ภายใต้ข้อที่ก าหนด 
12.3 หารายได้ระหวา่งเรียนโดย 
        สุจริตและถูกต้องตามท านอง 
        คลองธรรม 

7. ความสนใจใฝ่รู้ 
7.1 ชอบศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 
7.2 ชอบซักถามปัญหาข้อสงสัย 
7.3 แสวงหาประสบการณ์และ 
      ค้นควา้ความรู้ใหม ่ๆ 
7.4 มีความกระตือรือร้นในการ 
      ใฝ่หาความรู้ใหม ่

3. การพึ่งตนเอง 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.2 ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนที่ 
      ที่เหมาะสม 
3.3 ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
3.4 ปฏิบัติงานด้วยความละเอยีด  รอบคอบ 
3.5 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
      เสร็จตามก าหนด 
3.6 มีความเพียรพยายามในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที ่
       ของตนเอง 
3.6 มีความเพียรพยายามในการ 
      เรียนและการปฏิบัติงาน 
3.7 ไม่เพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที ่
      ของตนเอง 

13. ความปลอดภัย 
13.1 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ตนเอง 
13.2 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ผู้อื่น 
13.3 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ 
        ปลอดภัยตอ่ส่วนรวม 

8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน 
8.1 ไม่สูบบุหรี่ 
8.2 ไมด่ื่มสุราและของมึนเมา 
8.3 ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดอื่น ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนัน 
 

14. ความอดทน และอดกลั้น 
14.1 ความอดทนในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
14.2 มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน 
       สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
15. อื่น ๆ (สามารถ เพิ่มได้ตามความ 
      เหมาะสม เช่น สถานศึกษา 3 D) 

ฯลฯ 
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การเขียนตัวสมรรถนะอาชพี 

ตัวสมรรถนะอาชีพ  จะมีส่วนคล้ายกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  กล่าวคือ  จะมีความหมายที่เฉพาะ 
ชัดเจน สามารถวัดได้  สังเกตได้  มองเห็นได้ หรือจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในประโยคหรือค าที่เป็นตัว
สมรรถนะจะประกอบด้ วยค าหรือข้ อ ความที่ ส าคัญ  ๆ  3  ส่ วน  ได้ แก่   กริย า+กรรม+ เงื่อน ไข   

1.   ค ากริยาที่แสดงให้รู้ว่าเป็น “สมรรถนะ(Competency) จะเป็นค ากริยาที่แสดงออกให้เห็นอาการ
โดยตรงจากค าเหล่านั้น คือ ต้องวัดได้ สังเกตเห็นได้ ไม่ต้องแปลความต่ออีกทอดหนึ่งและค ากริยาเหล่านี้จะเป็นค า
ที่อยู่ในกลุ่มส าหรับใช้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective) หรือจุดประสงค์น าทาง  (Enabling 
Objective) เป็นค าที่เน้นอากับกริยาการกระท าหรือปฏิบัติเป็นหลัก 

2.  กรรม (Object) เป็นสิ่งที่  “ถูกกระท า” ทั้งที่เป็นความรู้สึกนึกคิด การปฏิบัติที่สามารถมองเห็น
เป็นรูปธรรม 

3.  เงื่อนไขของตัวสมรรถนะ (Condition Competency) เป็นส่วนประกอบที่จะต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา หรือเรื่องราวที่เราต้องการให้มีสมรรถนะเกิดขึ้น จากการเรียนการสอน (Teaching) หรือการเรียนรู้ 
(Learning or Study)  หรือการฝึกอบรม (Training) หรือการสอนงาน (Coaching) ให้น าเอาตัวเนื้อหาวิชาหรือ
หัวข้อเรื่องราวนั้นๆ ไปใส่ไว้ในประโยคที่เป็นตัวสมรรถนะ ก็จะได้เงื่อนไขของตัวสมรรถนะอย่างชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

กริยา(Verb) กรรม (Object) เงื่อนไข (Condition) 

ถอด ชิ้นส่วนเครื่องรถจักรยานยนต ์ อย่างปลอดภัย 
สร้าง โต๊ะและเก้าอ้ีหินขัดหินลา้ง อย่างสวยงามแข็งแรง 
บันทึกรายการ บัญชีตน้ทุน ตามมาตรฐานบัญช ี
เขียน แบบรูปดา้นข้างบา้น 2 ชัน้ ตามมาตรส่วนที่ก าหนด 
กลึง เกลียวน๊อตเพลาข้างรถยนต ์ พอดีกับขนาดของรูน๊อต 
แกง เขียวหวานลูกชิ้นปลา รสชาติกลมกล่อม 
ขาย สินค้าเครื่องใช้ส านักงาน โดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
ปั้น หุ่นรูปเหมือนจริงของสัตว์สี่เท้า มีขนาดรูปทรงสมส่วน 
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สถานศึกษา 3 D 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 

1.  ด้านประชาธิปไตย (Democracy)  มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ ศรัทธา และเชื่อมันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้าน
การซ้ือสิทธิขายเสียง 

2.  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)  รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่1  นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  
นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1,1/2,1/3,1/4  จ านวนเต็ม 87  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 19  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 31  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด,การโรงแรม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  18  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  29  คน 

_______________________________________________________________________________         
1. หวัข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ผู้เรียนจะได้รู้ขอบข่ายเนื้อหา มาตรฐาน แนวปฏิบัติ
รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา ทัศนคติ เจต
คติ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1. ครูผู้สอนอภิปรายถึงขอบข่ายของเนื้อหาสาระวิชา 
2.2. ครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ และแนวทางปฏิบัติในการเรียน 
2.3. ครูผู้สอนอภิปรายวิธีการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
2.4. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากหนังสือเรียน 
3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การพ่ึงตนเอง 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การพึ่งตนเอง 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบประโยคทักทาย, แนะน าตัวเองและผู้อ่ืนได้ 

อ่านรายละเอียดของ Cards ต่าง ๆ ได้ อ่านและเขียนได้ อ่านเรื่องเข้าใจ และ ตอบค าถามได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

แจ้งจุดประสงค์แผนการจัดเรียนรู้ แนะน าตัวเอง  
5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ปฐมนิเทศ ชี้แจง วัตถุประสงค์รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักศึกษาที่ขาดเรียนให้ท าใบงานมา
ส่ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 2 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1,1/2,1/3,1/4  จ านวนเต็ม 87  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 19  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 31  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด,การโรงแรม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  18  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  29  คน 

 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 วันและเวลาเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันที่นักศึกษาทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ การบอกเวลา พูดถาม
ตอบเกี่ยวกับเวลา วันเดือนปี และเขียนบันทึก อ่านตารางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาได้ถูกต้องตามสากลนิยม 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ การประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน ท้องถิ่น  
สังคมโลก และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนถามผู้เรียนเกี่ยวกับเวลา What’s the time? What time is it? What day is today?  
What date is today?  
2. ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นสอน 
3. ให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับเวลา การบอกเวลา และส านวนในการบอกเวลา 
4. ให้หัดอ่านตัวเลขเก่ียวกับ วัน เดือน ปี วิธีการอ่านปีคริสต์ศักราช  
5. ให้ผู้เรียนศึกษาค ากริยาที่ใช้กับเวลาที่ผ่านไป การใช้ how long ในการถามเกี่ยวกับระยะเวลา  
6. ให้ผู้เรียนจับคู่แลกเปลี่ยนการถามเวลาด้วย how long หลังจากนั้น ให้ท าแบบฝึกหัด 
7. ฟังเทปและดูรูปภาพ เขียนเวลาที่ถูกต้องตามที่ได้ยินในแบบฝึกหัด 
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8. ให้ผู้เรียนฝึกการสนทนาโดยใช้ส านวนประโยคเก่ียวกับวัน เวลา วันที่ และเดือน โดยเติมค าใน  บท
สนทนาให้ถูกต้องจากแบบฝึกหัด และฝึกการพูดกับเพ่ือน โดยใช้บทสนทนาดังกล่าว 

9. ให้ผู้เรียนอ่านขอ้ความและขีดเส้นใต้ส านวนตามค าศัพท์ท้ายบท ตอบค าถามในแบบฝึกหัด  
10. ฝึกเขียนประโยคจากส านวนในข้อความ 
11. ครผูู้สอนอธิบาย present progressive tense แลว้ฝกึการใช้ present progressive tense 

โดยเขียนประโยคใต้รูปภาพในแบบฝึกหัด จากข้อความท่ีก าหนดไว้ โดยเลือกข้อความให้เหมาะสมกับรูปภาพ 
12. ให้ผู้เรียนอ่านและเขียนเวลาที่ถูกต้องตามรูปนาฬิกาท่ีแสดงไว้ ในแบบฝึกหัด 
 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ 
13. ให้ผู้เรียนน าเสนอตารางเวลาของตนเองโดยเน้นที่การอ่านเวลา วัน เดือน ปี 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การพ่ึงตนเอง 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การพึ่งตนเอง 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบประโยคทักทาย, แนะน าตัวเองและผู้อ่ืนได้ 
พูดแสดงความคิดเห็นโดยใช้ค าศัพท์ ส านวนที่เรียนรู้ไปใช้ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

4. การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานนักศึกษาที่ไม่มาเข้าเรียน 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 3   นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน   

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

 อาหารและน้ าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันทุกคนต้องเรียนรู้ส านวนภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ด้านการบอกรายชื่ออาหาร เครื่องปรุงอาหาร วิธีการ
ปรุงอาหาร ประโยชน์และโทษของอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดของเครื่องดื่ม ตลอดจนการสอบถามถึงความรู้สึก
ทีมีต่ออาหารและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ว่ามีรสชาดเป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ เป็นต้น เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้นักเรียนท า Pre-test และอธิบายบางส่วนที่เกิดความเข้าใจผิด พร้อมน าเข้าสู่เรื่องของอาหาร และ

เครื่องดื่มโดยการพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับค าศัพท์เพ่ือทดสอบความจ าเก่ียวกับค าศัพท์ที่นักเรียนเคยรู้จักเช่น
 Have you breakfast?  

                   Bread,burgers,hotdog, salad , sandwich….. 
2. ชี้แจงจุดประสงค์การเรียน 
ขั้นสอน 
3. ครูให้นักเรียนรู้จักชนิดและประเภทของอาหารที่นักเรียนพบบ่อย หรือเคยรับประทาน (Types of 

Foods) โดยแยกเป็นหมวดหมู่ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่าน short passage ‘Taste 
Buds’ ที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับการรับรสโดย(/) จุดใดที่รับรสอาหาร salty  sweet bitter sour ตรวจสอบ
จาก passage ที่อ่าน 

4. ให้นักเรียนฟัง CD เกี่ยวกับ Food Substances  ให้ระบุว่าอาหารประเภทใดมีสารอาหารประเภทใด
ประกอบบ้างเช่น Energy Protein carbohydrate  Fat โดย (/)ในตารางธาตุอาหารให้ตรงกับชื่ออาหาร ซึ่ง
นักเรียนเห็นจากรูปภาพประกอบ นักเรียนสามารถตอบได้ทันที 

5. ครูแนะน าการรับประทานอาหารประเภทใดควรบริโภค และควรหลีกเลี่ยง ให้นักเรียนอ่าน ‘Foods 
and Drinks’และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่ควรบริโภคและมีประโยชน์ต่อร่างกายและอาหารที่ควร
หลีกเลี่ยงโดยท าเป็นการบันทึกข้อมูลในตารางที่ก าหนดไว้ให้แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  

6. ท าแบบฝึกหดัโดยใช้ Adverb of Frequency ที่ก าหนดให้ท้ายข้อของแต่ละข้อเขียนในประโยคให้
ถูกต้องครูอธิบายประกอบและชี้แนะรูปประโยคในการเขียนประโยคบอกเล่าและประโยคค าถามที่ถูกต้องผ่าน
แผ่นใส 
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 Ex: Americans use cream in their coffee. (often) Americans often use cream in their 
coffee. 

 S + Adv.of frequency+V1(V1+s/es) S+is/am/are+adv.of frequency……….. 
 Wh.+ do/does+S+adv.of frequency+V1?  :  What do you usually have for breakfast? 
            :  I usually have a hamburger for breakfast. 
ขั้นสรุปและการประยุกต์ใช้ 
8. ให้นักเรียนสรุปเรื่อง Food and Drinks ให้อ่าน Nutritions informations จากซองอาหารหรือ

กล่องนม อาหาร ถุงขนมและน าเสนอ Food Substances 
9. ตรวจแบบฝึกหัด Adverb of frequency และชี้แจงให้นักเรียนปรับปรุงในส่วนที่เกิดความเข้าใจผิด4.  

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ ท าใบงานที่ไม่มาเข้าเรียนพร้อมอธิบาย 

 

แบบบันทึกหลังสอน 
ครั้งที่ 4   นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน   

 1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
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การดื่มกินถือว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุก ๆ คน ซึ่งทุกคนต้องมีการสื่อสาร
ติดต่อกันเมื่อเวลารับประทานอาหารตามสถานที่ต่าง ๆ ด้วยภาษาอังกฤษที่สุภาพ ด้วยเหตุนี้เราจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่จะน ามาใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ดังกล่าว อาทิ
เช่น  ค าศัพท์ที่เก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่ม ส านวนเกี่ยวกับการต้อนรับแขกท่ีมารับประทานอาหาร และการ
จ่ายเงินหลังจากการรับประทานอาหารสิ้นสุดลง 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ให้นักเรียนท า Pre-test  และอธิบายหลังจากนักเรียนท าเสร็จแล้วน าส่ง 

2. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียน 

 ขั้นสอน 

3. นักเรียนศึกษา ค าศัพท์ที่เก่ียวกับบุคคล  อาหาร แต่ละประเภท ร้านอาหาร ระดับของร้านอาหาร 
และบ่งชี้ร้านอาหารจากรูปภาพเป็นร้านอาหารประเภทใด 

4. อธิบายประเภทของอาหารเช่น fries, appetizer, dessert, drink, main courses  และชื่อ
อาหาร ให้นักเรียน(/)ในช่องประเภทของอาหารให้ตรงกับชื่ออาหารที่ประกอบรูปภาพ ครูเลือกนักเรียนให้เป็น
ผู้ตอบเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจและตรวจค าตอบพร้อมกันทั้งชั้น  

5. นักเรียนเติมบทสนทนาด้วยค าที่ก าหนดให้  

6. ครูตั้งค าถามถามนักเรียน What do you do when you eat out? 

7. ให้นักเรียนคิดและตอบค าถามครู โดยครูชี้แนะให้บ้างเช่น look at the menu 

8. ให้นักเรียนดูส านวนจากหนังสือเลือกส านวนไปเขียนใต้รูปภาพให้เหมาะสมครูถามค าตอบที่
นักเรียนเขยีน 

9. อธิบายวิธีการใช้รูปประโยค So or neither ในการแสดงความเห็นคล้อยตาม (agreement) ให้
นักเรียนฝึกการใช้และฝึกพูดแสดงการเห็นด้วยที่คล้อยตามกันและคล้อยตามในเชิงปฏิเสธ โดยท า  ซึ่งค าตอบ
นั้นไม่ก าหนดแน่นอนขึ้นอยู่กับผู้เรียน 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ใช้ 

10. ให้นักเรียนจับคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นคล้อยตามกันโดยใช้ So, Neither 

2.2 ครูทบทวนโดยการยกตัวอย่าง เรียกถามตอบเป็นรายบุคคลครูก าหนดจ านวนข้อ และท าแบบฝึกหัด 
ก าหนดวันและเวลาส่ง 
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3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบข้อมูลในชีวิตประจ าวันได้ พูดและตอบ
เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย ตอบค าถามเรื่องสั้นจากการอ่านเรื่องได้  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครัง้ที ่5   นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

  1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดงาน (vacation) เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งทุกคนต้องประสบ
และติดต่อสื่อสารกันและกันในด้านการใช้ส านวนและภาษา (structure & expression) เพ่ือการชักชวน เชิญ
ชวน การติดต่อจองสถานที่พักผ่อน ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และการเขียนจดหมายเล่าเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่ประสบให้ผู้อ่ืนได้รับทราบ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปพักผ่อนตอนหยุดงาน 
(taking a vacation)2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนดูpower point  vacation และให้ผู้เรียนบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับ 

vacation ที่ปรากฏในแผ่นใส  

2.2 จากแบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยค าที่ก าหนดให้ โดยดูรูปภาพประกอบจาก 
vacation ครูผู้สอนเฉลยค าตอบโดยการสุ่มเรียกให้ผู้เรียนตอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและโต้ตอบเกี่ยวกับ vacation ได ้พูดหรือสนทนาโดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ฟังและอ่าน แล้วสรุปใจความส าคัญได้ ตอบค าถามได้อย่างถูกต้องพูด
สื่อความในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายในครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลกได้
ถูกต้องสอบถามข้อมูลด้วยการใช้ประโยคค าถาม แสดงวิธีการใช้ V. to be และ tense ต่าง ๆ ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
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5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่6  นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การซื้อขายหรือกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอย เป็นกิจกรรมของชีวิตประจ าวันที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เมื่อ
เป็นเช่นนี้ เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงมรรยาทและขั้นตอนในการจับจ่ายใช้สอย การสั่งซื้อสินค้า การต่อรองราคา
สินค้า การประกาศขายสินค้า  และการต้อนรับลูกค้า การน าเสนอสินค้าตลอดจนการบริการลูกค้า โดยอาศัย
การใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษอย่างมีทักษะถูกต้องตามสากลนิยม ซึ่งเป็นพื้นฐานใน
ด้านการสื่อสารในสังคม ชุมชน และสังคมโลก เพ่ือการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพอย่างมีความสุข และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนดูรูปประโยคประกอบการท าแบบฝึกหัด โดยร่วมกับครูผู้สอนท าแบบฝึกหัด วิธีการ
ถาม-ตอบ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน 
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2.2 ให้ผู้เรียนฝึกการซื้อขายหรือกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอย จากตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบการน าไปใช้ได้จริง  

2.3 ให้ผู้เรียนอ่าน passage ‘Shopping’ ให้ผู้เรียนเขียนเกี่ยวกับ Shopping ของผู้เรียนโดยดู
รูปแบบจาก Shopping ประกอบ น าส่งในคาบเรียนต่อไป และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมภาพ
ประกอบการน าเสนอ  

 3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและอธิบายเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองได้พูดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาไทยได ้ตอบค าถามเรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้อง เขียน Present simple ได ้ใช้ Was / Were ได ้

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนทีข่าดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 



 

19 

 

  

ครั้งที ่7   นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

 1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกโดยมีการสื่อสารติดต่อกันอยู่เสมอ  
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก ซึ่งเราจ าเป็นต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และ
โครงสร้างทางภาษาที่เก่ียวข้องกับกีฬาชนิดต่างๆ อาทิ ค าศัพท์ที่เป็นชื่อของกีฬา อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา จน
สามารถน าไปใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีทักษะทั้งสี่ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความเป็นอยู่และการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2.ครูผู้สอนถาม “Which sport do you like best ?” เพ่ือน าเข้าสู่เรื่องของกีฬา และตรวจสอบ
ความเข้าใจในการท าแบบทดสอบ 

ขั้นสอน 

3. ให้ผู้เรียนระดมสมองน าเสนอกีฬาที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ และบอกถึงอุปกรณ์ประกอบกีฬาประเภท
นั้น เช่น  

- กอล์ฟนอกจากนี้ให้ค้นคว้ากีฬาประเภทลู่และลาน และประเภทอ่ืนๆ จาก internet และน ามา    
แบ่งปันความรู้ให้กับเพ่ือนในชั้นพร้อมรูปภาพประกอบ 

4. กีฬาแต่ละชนิดในการสื่อความหมายใช้ภาษาในการสื่อความหมายคือค ากริยาไม่เหมือนกัน 
ครูผู้สอนชี้แนะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน และชี้แจงวิธีการเรียกชื่อนักกีฬา โดยการใช้ 
suffixes –er เติมท้ายค ากริยา หรือท้ายค าศัพท์ชื่อกีฬา เช่น football = footballer/golf   = 
golfer/skate= skater หรือจะใช้ค าว่า player ต่อท้ายก็ได้ เช่น tennis  player นอกจาก suffix–er แล้วยัง
ใช้ suffix –ist…. 
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5. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 

6. จากแบบฝึกหัด ครูผู้สอนอธิบายการใช้ but ในประโยคที่แสดงความขัดแย้งกัน เช่น Ken likes 
playing football but he doesn’t like cycling. 

- ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดดูจากรูปภาพว่าเป็นกีฬาชนิดใดแล้วใส่ชื่อกีฬา เช่น Ken is fond of 
playing (basketball) but she doesn’t like …..(ผู้หญิงว่ายน้ า) ดังนั้นจะได้ประโยค Ken is fond of 
playing basketball but she  doesn’t like swimming. 

7. ให้ผู้เรียนน าเสนอความชอบหรือไม่ชอบกีฬาประเภทใดของผู้เรียนเอง โดยอิงประโยคใน
แบบฝึกหัดที่ 6.4 เป็นรายบุคคล 

8. ครูผู้สอนอธิบาย Sports and Games ให้ผู้เรียนฟัง CD และท าเครื่องหมาย (/) ในช่องรูปเครื่อง
กีฬา ว่าเป็น sports หรือ games ซึ่งบุคคลที่ผู้เรียนได้ยินจาก CD They don’t do (x) they haven’t 
done. 

9. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนเติมประโยคสนทนาด้วย it’s , have, which, do, is, what’s, what exercise 
ครผูู้สอนน าประโยคจากบทสนทนามาถามให้ผู้เรียนตอบเพื่อฝึกการพูด และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยค
ค าถามถามเพ่ือน เช่น  What sport does Jane play? - She plays tennis 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

10. ให้ผู้เรียนสรุปกีฬาที่รู้จัก และซักถามเพ่ือนเกี่ยวกับกีฬาและกีฬาที่ชอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟังขอ้ความแล้วสรุปใจความส าคัญได้ตอบค าถามเก่ียวกับกีฬา
ได ้ ถูกต้องพูดสื่อสารด้านกีฬาโดยน าค าศัพท์ส านวนที่เรียนรู้ไปพูดได้ถูกต้องพูดแนะน า และตอบรับหรือ
ปฏิเสธได้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในดา้นความมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามัคคี 
กตัญญูกตเวที 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 
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5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่8 นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

.  สัญชาติ (nationality) ภาษา (language) ประชากร (population) และประเทศชาติ (Country) มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารตลอดเวลา ดังนั้นผู้เรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์ส านวนภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับสัญชาติ 
(nationality) ภาษา (language) ประชากร(population) และประเทศชาติ (country) ดังกล่าว อาทิ 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อประเทศชาติ ภาษาและประชากรในประเทศนั้นๆ พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการต้อนรับการ
สอบถาม ที่ไปที่มาของบุคคลเหล่านั้น ตลอดจนการเขียนจดหมายติดต่อกับชาวต่างชาติ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
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1. ให้นักเรียนท า Pre-test ก่อนที่จะเรียน และครูอธิบายจุดประสงค์ของการท าPre-test และการ
เรียน  ต่อไป 

2. ให้นักเรียนศึกษาVocabulary Study: nationality (Adjectives , suffixes) ศึกษาจากหนังสือ
เรียนและครูอธิบายการเติม suffixes ประกอบแบบฝึกหัด หลังจากนั้นท าแบบฝึกหัดประกอบความเข้าใจ  
เกี่ยวกับสัญชาติของบุคคลที่มาจากประเทศต่างๆ ในโลก 

3. ให้นักเรียนฟัง CD และระบุว่าใครชื่ออะไรมีสัญชาติอะไร  

4. ครูตรวจสอบค าตอบด้วยการถามว่า Where does she come from? What’s her 
nationality? เพ่ือจะเชื่อมโยงไปยังแบบฝึกหัด   และให้นักเรียนจับคู่ถามตอบกัน 

5. ให้นักเรียนศึกษาส านวน different from, similar to, the same +noun+as จากหนังสือ และ
น าค าเติมในแบบฝึกหัด ครูเฉลยค าตอบด้วยการการอ่านประโยคที่ถูกต้องเพื่อทดสอบการฟังด้วย 

6. ครูอธิบายวิธีการใช้ Reflexive pronoun แจกแจงวิธีการใช้ตามตามรางจากแผ่นใส หลังอธิบาย
เสร็จและ oral drill แล้วให้นกัเรียนฝึกการใช้จากแบบฝึกหัด  

7. การใช้ passive without preposition ‘by’ ทบทวนการใช้ Active and passive voice อีกครั้ง 
ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดพร้อมกับที่ครูอธิบายจะได้เกิดความเข้าใจมากข้ึน  

8. ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วสรุปความ ถูกหรือผิด ‘Australia, the Island’ 

9. อ่านจดหมายโดยเลือกค าที่เหมาะสมจากท่ีก าหนดให้ในวงเล็บ แล้วท า  and Extra exercise เป็น
งานที่มอบหมายโดยเขียนจดหมายลักษณะคล้ายจดหมายใน  แล้วน าส่ง 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ใช้ 

10. ให้นักเรียนสนทนาถาม ตอบเกี่ยวกับสัญชาติ ประเทศ ตามรูปแบบโครงสร้างทางภาษาท่ี
เรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ มีความสามารถในการฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สัญชาติ 
ประเทศชาติ และภาษา แล้วน าไปบอกกล่าวให้ผู้อ่ืนรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติได้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
โต้ตอบเกี่ยวกับที่ไปที่มาของบุคคลและสิ่งของได้ถูกต้องตามสากลนิยมมีความสามารถในการอ่านข้อความต่าง 
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ๆ ที่เกีย่วกับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติและน าไปสรุปบอกกล่าวให้ผู้อื่นรู้เข้าใจ และปฏิบัติได้สามารถเขียน
จดหมายและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของตนเองและมนุษยชาติให้  ผู้อื่นรู้ เข้าใจ และน าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่9   นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 
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1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การติดต่อสื่อสารทางภาษาทั้งทีเ่ป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงถือว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวัน ของทุกๆ คน ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์ส านวนเกี่ยวกับการขอ  
ค าแนะน าและให้ค าแนะน า ตลอดจนเครื่องหมายต่างๆ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ซึ่งปรากฏอยู่
ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ ในสาธารณชน ตามท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก ให้เข้าใจจนสามารถน าไปใช้ปฏิบัติ 
ในชีวิตประจ าวัน ด้านการท างาน การประกอบอาชีพ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

1.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน และครูผู้สอนน าค าถามจากแบบทดสอบมาถามผู้เรียนเพื่อจะ
น าไปสู่การถามและบอกทิศทาง 

ขั้นสอน 

2.ให้ผู้เรียนดูแผ่นใส แสดงที่ตั้งของสถานที่แต่ละแห่งบนถนน โดยให้ผู้เรียนสังเกตค าศัพท์ที่ใช้ในการ
บอกทิศทาง และศึกษาค าศัพท์ที่จะพบบนท้องถนน โดยบอกความหมายของค าศัพท์นั้นๆ ผู้เรียนท า
แบบฝึกหัด และเติมค าที่หายไปในช่องว่าง หลังจากนั้นฟังเทปและท าเครื่องหมายบอกทิศทางในการขับรถใน
แบบฝึกหัด ตรวจค าตอบที่ถูกต้องโดยดูจากแผ่นใส 

3.การแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการใช้ประโยคค าสั่ง ค าสั่งห้าม และการให้ค าแนะน า ให้ผู้เรียนท า   แบบฝึกหัด 
ประกอบการใช้ส านวนในการตอบและถามทิศทาง ให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกการใช้ส านวนในการถาม และบอกทิศทาง
4.อ่าน ‘Traffic Jams’ และตอบค าถาม ขณะที่อ่านให้ผู้เรียนขีดเส้นใต้ค าศัพท์ที่ปรากฏในหนังสือเรียน 
แบบฝึกหัด 

5.จากแบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนอ่านป้ายประกาศและเครื่องหมาย และระบุป้ายกับสถานที่ตามท่ีก าหนดไว้ใน
แบบฝึกหัด เฉลยค าตอบโดยครูสอบถามถึงป้ายประกาศและเครื่องหมายต่างๆ  

6.ให้ผู้เรียนดูเครื่องหมายที่บอกการห้าม ‘Don’t + V1’ และเขียนไว้ใต้เครื่องหมายโดยเลือกจากท่ีก าหนดไว้
ในแบบฝึกหัดขั้นสรุปและการประยุกต์ 

7.ให้ผู้เรียนสรุปและวิธีการอ่านป้ายประกาศ เครื่องหมายต่างๆ  

8.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังการเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คณุธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   
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3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟังแล้วสรุปความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน
ไดพู้ดสื่อความและให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ชาวต่างชาติและคนแปลกหน้าได้น าเสนอข้อมูลด้านการเดินทาง
ภายในชุมชน ท้องถิ่นได้ถาม และบอกทิศทางได้บอกความหมายของค าศัพท์ที่พบเห็นตามถนนได้อ่าน
ค าแนะน าและเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏตามที่ต่าง ๆ พูดอนุญาต/ห้าม/กฎเกณฑ์ ด้วยโครงสร้างทางภาษา
ได้ถูกต้องเขียนสื่อความโดยอาศัยเครื่องหมาย สัญลักษณ์ได้ด้วยความมั่นใจน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไดม้ีการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมี
มนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามัคคี กตัญญูกตเวที
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่11   นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

โรงเรียนนับว่าเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารภายในท้องถิ่นที่ขยายไปสู่ชุมชนและสังคมโลก ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่สุภาพและเป็นสากลนิยม ซึ่งใช้ในการสื่อสารภายใน
โรงเรียน ในชั้นเรียน และภายนอกโรงเรียนจนสามารถสื่อความได้ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้านการ
เรียนการสอนในเนื้อหาวิชาต่างๆ สามารถอธิบายลักษณะของโรงเรียน หลักสูตร การวางแผน การเรียนและ
กิจกรรมต่างๆ ภายในชั้นเรียน เพ่ือยังประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การ
สมัครงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนดู Flow chart system of formal education in Thailand ขณะฟัง CD และเติม Flow 
chartให้สมบูรณ์ ครูผู้สอนอธิบายระบบการศึกษาของไทยเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาของต่างชาติ ให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 

2.2 ให้ผู้เรียนบอกระดับการศึกษาจากการอ่านประโยค เช่น  A place of education of children aged 3 
to 5 : nursery school  ครูผู้สอนอ่านประโยคเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบ หลังจากนั้นให้ผู้เรียนท า
แบบฝึกหัด 

2.3 ครูผู้สอนเน้นการใช้ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน ประกอบด้วยการขออนุญาต การอนุญาต การไม่อนุญาต 
ทดสอบความเข้าใจโดยเติมค ากริยาที่ก าหนดให้กับ may เช่น may talk, may not talk จากแบบฝึกหัด 

2.4 ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ adverb of time, adverb of frequency กับ school routine โดยสร้างประโยค
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และเติมวลีที่ก าหนดให้ในบทสนทนาของแบบฝึกหัด  

2.5 ให้ผู้เรียน practice in pairs ประโยค Polite Requests and response ทั้ง accepting and refusing 
ทั้ง asking permission and offers เติมบทสนทนาของแบบฝึกหัด แล้วให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกสนทนา 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟังแล้วตอบค าถาม และสรุปความให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้ 
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พูดขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือที่สุภาพได้ อธิบายการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานและสมัคร
เรียนต่อในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง บอกความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สถานศึกษา 
และการเรียนได้ ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ หรือการท างานในอนาคตได้ มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามัคคี กตัญญูกตเวที 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่12  นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 
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นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

โรงเรียนนับว่าเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารภายในท้องถิ่นที่ขยายไปสู่ชุมชนและสังคมโลก ด้วยเหตุนี้
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่สุภาพและเป็นสากลนิยม ซึ่งใช้ในการ
สื่อสารภายในโรงเรียน ในชั้นเรียน และภายนอกโรงเรียนจนสามารถสื่อความได้ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน ด้านการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาต่างๆ สามารถอธิบายลักษณะของโรงเรียน หลักสูตร การวางแผน
การเรียนและกิจกรรมต่างๆ ภายในชั้นเรียน เพ่ือยังประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารด้านความเป็นอยู่ การ
ประกอบอาชีพ การสมัครงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนอ่าน ‘My Classroom’ และตอบค าถามแบบฝึกหัด หลังจากนั้นให้ผู้เรียนศึกษา
ค าศัพท์เก่ียวกับ School Campus แบบฝึกหัด โดยดูรูปภาพจาก Column A และเติมค าศัพท์ให้ตรงกับ
รูปภาพใน Column B และตรวจสอบค าตอบพร้อมกันทั้งชั้นเรียนโดยวิธีการสุ่มเลือกให้ผู้เรียนตอบ 

- ผู้เรียนอ่านเรื่อง My School แล้ว cross out ค าท่ีเหมาะสมและถูกต้องในประโยค แบบฝึกหัด 

- ครูผู้สอนอธิบายค าที่ผู้เรียน cross out เป็นรูปของ participle และขยายความค า participle เป็น
ค ากริยาที่ท าหน้าที adjectives เป็นได้ท้ัง present participle และ past participle 

2.2 ให้ผู้เรียนอ่าน Registration Form และตอบค าถามจากตัวอย่างของ Registration Form  

2.3 ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลของตัวผู้เรียนเองลงในแบบฟอร์มในแบบฝึกหัด เป็นงานที่มอบหมาย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามัคคี 
กตัญญูกตเวที 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ อ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา ความเป็นอยู่ได้ 



 

29 

 

  

อธิบายการกรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และสมัครเรียนต่อในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วยตนเองอ่านข้อความ
แล้วตอบค าถามได้บอกความหมายของค าศัพท์ในเรื่องที่อ่านได้ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุม่นักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่13   นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 
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1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การหางานท า การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของทุกๆ คน  ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อื่น ในด้านธุรกิจ การ
สมัครงาน  

การสัมภาษณ์ การอ่านโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ตลอดจน
การเรียนรู้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในงานนั้นๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือก
งานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

2. กจิกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ งาน และต าแหน่งหน้าที่ ที่รู้จักกันทั่วไป และงานเฉพาะ
ของแต่ละอาชีพ  ให้ผู้เรียนระบุอาชีพโดยเดาความหมายจากประโยคที่ก าหนดให้ เช่น 

 I write for a local newspaper. I’m newspaper reporter แบบฝึกหัด การท างาน และ
เวลาการท างาน หลังจากนั้นอ่านตารางที่ระบุถึงงานแต่ละอาชีพ และเวลาในการท างาน 

2.2 ครูผู้สอนอธิบายส านวนที่พบในการสัมภาษณ์จากตารางในหนังสือเรียน 

2.3 ให้ผู้เรียนฝึกพูดส านวนที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน โดยให้สร้างสถานการณ์จ าลอง แล้วท า
แบบฝึกหัด  

2.4 มอบหมายงานให้ผู้เรียนหาโฆษณารับสมัครงานน ามาส่งในคาบเรียนต่อไป 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ใน
ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสามัคคี 
กตัญญูกตเวที 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟังและเขียนรายละเอียดของงานได้ บอกชื่ออาชีพต่างๆ ได้
อ่านโฆษณา อ่านค าชี้แจง หรือจดหมายต่างๆ แล้วปฏิบัติตามได้ถูกต้องเขียนจดหมายสมัครงานได้เขียน
ประวัติส่วนตัวของตัวเองได้ อ่านโฆษณาเกี่ยวกับการรับสมัครงานได้ พูดสัมภาษณ์งานได้เติมสรรพนามในงาน
ประพันธ์ได้ถูกต้องท างานที่มอบหมายได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่14    นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
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การหางานท า การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของทุกๆ คน ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อ่ืนในด้านธุรกิจ การ
สมัครงาน  

การสัมภาษณ์ การอานโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ตลอดจน
การเรียนรู้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในงานนั้นๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือก
งานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนอ่านข้อความ โฆษณา และกราฟ แล้วตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนเขียน
จดหมายสมัครงาน 

2.2 ให้ผู้เรียนดูตัวอย่าง Resume จากแผ่นใสครูผู้สอนบ่งชี้แต่ละส่วนของ Resume ค าศัพท์จาก 
Resume ผู้เรียนเติมค าศัพท์ใน Resume จากค าที่ก าหนดให้ในแบบฝึกหัด 

2.3 มอบหมายงานให้ผู้เรียนเขียน Resume ของผู้เรียนเอง  

2.4 ครูผู้สอนอธิบายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ต าแหน่งงาน และคุณสมบัติของงานในแต่
ละต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ทักษะความสามารถ ประสบการณ์  

2.5 ให้ผู้เรียนเติมบทสนทนาด้วย Who Whose ในแบบฝึกหัด และให้ฝึกใช้ค าถามจากบทสนทนา 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ อ่านโฆษณา อ่านค าชี้แจง หรือจดหมายต่างๆ แล้วปฏิบัติตามได้
ถูกต้องเขียนจดหมายสมัครงาน เขียนประวัติส่วนตัวของตนเอง อ่านโฆษณาเกี่ยวกับการรับสมัครงานได้เติม
สรรพนามในงานประพันธ์ได้ถูกต้องท างานที่มอบหมายได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อใน
อนาคตได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
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รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่15  นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ดินฟ้าอากาศและกาลอากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทาง
ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาทิเช่น การถาม-ตอบเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ การอ่านและการฟังการ
รายงานเกี่ยวกับดิน ฟ้าอากาศ อิทธิพลต่างๆ ของดินฟ้าอากาศและค าศัพท์ส านวนที่บ่งบอกถึงลักษณะดินฟ้า
อากาศและฤดูกาล เพื่อน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ครูพูดถึงสภาพภูมิอากาศในบ้านเราในประเทศของเรา และอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของสภาพ
อากาศ และฤดูกาล ค ากริยาประเภท linking verb:appear  become  look  grow  ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ศึกษาค าศัพท์ ให้ผู้เรียนดูรูปภาพ บ่งชี้สภาพ อากาศ : rain , snow, cloudy และฤดูกาลต่างๆ ท าแบบฝึกหัด
โดยใช้ linking verbที่เหมาะสมเติมข้อความใต้รูปภาพ 

2.2 อธิบายสภาพอากาศ (weather) สภาพเขตพ้ืนที่ และท าแบบฝึกหัด ครูสอบถามเพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้เรียน และชี้แจงค าตอบที่ถูกต้อง 

2.3 ให้ผู้เรียนฟัง Thailand weather พยากรณ์อากาศของประเทศไทย เติมค าที่หายไปจาก
แบบฝึกหัด 

2.4 ให้ผู้เรียน (work in pairs) เติมข้อความที่หายไป ครูเลือกให้ผู้เรียนตอบทีละคนเพ่ือเฉลย     
ค าตอบพร้อมกันทั้งชั้น 

2.5 ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ส านวนในการสื่อสารเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ตามโครงสร้างประโยคในหนังสือ
กับเพื่อน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟังและพูดตอบเกี่ยวกับลักษณะของดินฟ้าอากาศได้ถูกต้องตามสากล
นิยม มีความสามารถในการอ่านแล้วสรุปความเกี่ยวกับการพยากรณ์ และลักษณะของดินฟ้าอากาศได้อย่างมี
ทักษะ มีความสามารถในการเขียนสรุปรายงานเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 
 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
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4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ชี้แจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 16  นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ดินฟ้าอากาศและกาลอากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เราจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทาง
ภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว อาทิเช่น การถาม-ตอบเกีย่วกับดินฟ้าอากาศ การอ่านและการฟังการ
รายงานเกี่ยวกับดิน ฟ้าอากาศ อิทธิพลต่างๆ ของดินฟ้าอากาศและค าศัพท์ส านวนที่บ่งบอกถึงลักษณะดินฟ้า
อากาศและฤดูกาล เพื่อน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1 ครูอธิบายการใช้ exclamation และ exclamation sentence ในลักษณะที่ต่างกัน 2 แบบ 
และฝึกการใช้ประโยคอุทาน 

2.2 จากบทความรายงานสภาพภูมิประเทศ ครูอธิบาย preposition of time ที่ปรากฏอยู่ใน
บทความ   
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2.3 ให้ผู้เรียนขีดเส้นใต้ preposition of time และตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายการใช้ที่
ถูกต้องเพ่ิมเติม 

2.4 ให้ผู้เรียนท า extra activities ‘Zodiac’  เพ่ือเป็นการประเมินตนเองโดยใช้ราศีประจ าเดือนเกิด
มาช่วย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ การฟังและพูดตอบเกี่ยวกับลักษณะของดินฟ้าอากาศได้ถูกต้องตาม
สากลนิยม ความสามารถในการอ่านแล้วสรุปความเกี่ยวกับการพยากรณ์ และลักษณะของดินฟ้าอากาศได้
อย่างมีทักษะ ความสามารถในการเขียนสรุปรายงานเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกันต้องปรับพื้นฐานใช้ smart phone  App. Line Dict. 
Google Translate, Cambridge Dictionary online. ในการแปล การอ่านออกเสียง 

 

 

5.การประเมินผลการสอนของตนเอง 

 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  ✓    
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  ✓    
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) ✓     
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) ✓     
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free) ✓     

  

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
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 ชี้แจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน ทบทวนวัตถุประสงค์ท่ีจะออกข้อสอบปลายภาค เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สอบถามเรื่องตา่งๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 

 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ
 

 5 
 ม

าก
ที่ส

ุด 
      4 

 ม
าก

 

3 
ปา

นก
ลา

ง 

2 
 น

้อย
 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

หร
ือไ

ม่เ
ลย

 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ

วัดผล วิชานี ้
✓     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน ✓     
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ ✓     
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย ✓     
5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา ✓     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ ✓     
7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน  ✓    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ   ✓   
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวา่งการสอน ✓     
10. มคีวามสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ ✓     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน ✓     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ✓     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ ✓     
14. วิชานีก้ระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม ✓     
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง ✓     
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16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ✓     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ✓     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง ✓     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ ✓     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน   ✓   
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม ✓     
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม   ✓   
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน ✓     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน ✓     
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน  ✓    
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรยีมการสอน ✓     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน  ✓    
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกนัเอง ✓     
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรอืขอค าแนะน านอกเวลาเรียน ✓     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ ✓     
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 
✓ 

    

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

รวมคะแนน 140 8 12  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.57 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดบั    

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


