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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/เนื้อหาสาระ 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 แต่การแกป้ญัหา
ควรเริ่มจากจุดเล็ก  (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 ทั้งข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร 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 และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่
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 สภาพสังคมและสภาพนิสัยที่
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   
 

 
 

 

 



5 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
             1.  พอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
             2.  มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล           
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท 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 
- การใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการปฏิบัติ  -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กบัสภาวะของตนเอง 
- แผนปฏบิัติการต้องสัมพนัธ์กับสภาวะของประชาชน -    แผนปฏิบัติการต้องสมัพันธ์กับสภาวะของประเทศ 
- 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 แม่ 
        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 เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู-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 ไม่ด่ืมสุราและของมึนเมา 
8.3 ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดอื่น ๆ 
8.4 ไม่เล่นการพนัน 
 

14. ความอดทน และอดกลั้น 
14.1 ความอดทนในการเรียนและการ

ปฏิบัติงาน 
14.2 มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์ได้

ดี 
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
สมรรถนะจะประกอบด้วยค าหรือข้อความที่ส าคัญ ๆ 3 ส่วน ได้แก่  กริยา+กรรม+เงื่อนไข   

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 ชิ้นส่วนเครื่องรถจักรยานยนต์ 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 และต่อต้านการ
ซื้อสิทธิขายเสียง 

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

3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)  รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่1  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน  
_______________________________________________________________________________         

1. หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานแม่บ้านโรงแรม ผู้เรียนจะได้รู้ขอบข่ายเนื้อหา มาตรฐาน 
แนวปฏิบัติรวมทั้งการวัดผลและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความสามารถและทักษะในการใช้ภาษา 
ทัศนคติ เจตคติ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 

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

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การพ่ึงตนเอง 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การพึ่งตนเอง 

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ         
      1. บอกความหมายและอธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
      2. ปฏิบัติตามหลักการท างานพ้ืนฐานของแม่บ้านโรงแรมได้ 
      3.  อธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
     4.  จ าแนกหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ 
     5.  บอกหลักเกณฑ์และการเตริยมความพร้อมก่อนออกสู่อาชีพแม่บ้านโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
     6.    ผู้เรยีนมีกิจนิสัยเรื่องความตรงต่อเวลาและความสามัคคีในการท างานกลุ่ม 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  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 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าท่ีมุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าท่ีไม่มีตัวตน ซึ่งแบ่งงานออกเป็น 4 

ส่วนงานคือ งานบริการส่วนหน้าโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานครัวและงานแม่บ้านโรงแรม ตัง
นั้น งานแม่บ้านโรงแรม จึงเป็นแผนกส าคัญในการด าเนินธุรกิจโรงแรม เราจึงต้องศึกษาความหมาย 
ความส าคัญของแผนกแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบจรรยาบรรณ บุคลิกภาพของพนักงานแม่บ้าน เพื่อ 
เตรียมสู่สถานประกอบการและการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆของงานแม่บ้านตามสายบังคับบัญชาได้ 
2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ปฐมนิเทศ อธิบายวางแผนการเรียน โครงสร้างเนื้อหาบทเรียนกิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผล 
-    ผู้เรียนรว่มอภิปรายลักษณะของการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆในแผนกแม่บ้าน ตามความ เข้าใจ สรุป
น าเสนอผลงาน 
2. ขั้นสอน 
-    บรรยายเนื้อหาความรู้เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ คุณลักษณะส าคัญในการ
เป็นพนักงานแม่บ้านที่ดี 
-    จัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยใบ้ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแม่บ้านโรงแรม 
3.    ขั้นสรุป 
-    ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยการรายงานผลหน้าชั้นเรียน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบ!เกหัดท้ายบทเรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  การพ่ึงตนเอง 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง 
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3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การพึ่งตนเอง 
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ  

 1. บอกความหมายและอธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
      2. ปฏิบัติตามหลักการท างานพ้ืนฐานของแม่บ้านโรงแรมได้ 
      3.  อธิบายความส าคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 
     4.  จ าแนกหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ 
     5.  บอกหลักเกณฑ์และการเตริยมความพร้อมก่อนออกสู่อาชีพแม่บ้านโรงแรมได้อย่างถูกต้อง 
     6.    ผู้เรยีนมีกิจนิสัยเรื่องความตรงต่อเวลาและความสามัคคีในการท างานกลุ่ม 
 

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   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน  สินค้าท่ีเปรียบเสมือนหัวใจ
ของธุรกิจโรงแรมคือ ห้องพัก ซึ่งน ารายได้เข้าสู่'โรงแรมมากที่สุด ดังนั้นการท าความสะอาดห้องพักจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ผู้ที่ท าหน้าที่
ท าความสะอาดห้องพักควรมีความรู้เรื่องประเภทของห้องพัก มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานท าความ
สะอาดห้องพัก ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือเตรียมสู่สถานประกอบการและการปฏิบัติงานในส่วน
ต่าง ๆของงานแม่บ้าน 

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

เครื่องดื่มโดยการพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับค าศัพท์เพ่ือทดสอบความจ าเกี่ยวกับค 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 าแบบฝึกหัดโดยใช้ Adverb of Frequency ที่ก าหนดให้ท้ายข้อของแต่ละข้อเขียนในประโยคให้
ถูกต้องครูอธิบายประกอบและชี้แนะรูปประโยคในการเขียนประโยคบอกเล่าและประโยคค าถามที่ถูกต้องผ่าน
แผ่นใส 

 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 
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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   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 
 1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

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? 
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7. ให้นักเรียนคิดและตอบค าถามครู โดยครูชี้แนะให้บ้างเช่น look at the menu 

8. ให้นักเรียนดูส านวนจากหนังสือเลือกส านวนไปเขียนใต้รูปภาพให้เหมาะสมครูถามค าตอบที่
นักเรียนเขียน 

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 

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) ✓     
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่5   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

  1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าที่มุ่งเน้นการบริการเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน  สินค้าที่เปรียบเสมือน
หัวใจของธุรกิจโรงแรมคือ ห้องพัก ซึ่งน ารายได้เข้าสู่'โรงแรมมากที่สุด ดังนั้นการท าความสะอาดห้องพักจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า และกลับมาใช้บริการในครั้งต่อไป ผู้ที่ท า
หน้าที่ท าความสะอาดห้องพักควรมีความรู้เรื่องประเภทของห้องพัก มีความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานท า
ความสะอาดห้องพัก ตั้งแต่ข้ันตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือเตรียมสู่สถานประกอบการและการปฏิบัติงานใน
ส่วนต่าง ๆของงานแม่บ้าน 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายประเภทของเตียง และห้องพักแขกว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร ห้องพักแต่ ละประเภทมี
ความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง 
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายความแตกต่างของห้องพักประเภทต่างๆ เช่น ห้องเดี่ยว  ห้องคู่ ((Double,Twin) , ห้อง Triple 
ห้อง suite เป็นต้น 
-    ฉายวีตีทัศน์ที่เกี่ยวลับขั้นตอนการท าความสะอาดห้องพักแขก ให้นักเรียนดู และช่วยลัน สรุปว่ามีวิธีการ
ท าอย่างไรบ้าง น าเสนอผลงานหน้าขั้น 
-    ครูสาธิตขั้นตอนการเก็บเตียง ปูเตียง และเปิดเตียง 
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการปูเตียงเป็นรายบุคคล 
-    ท าแบบ!เกหัดและแบบทดสอบ 
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1.    เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 
2.    ?0๒1 เรื่อง เตียงและองพัก 
3.    วีดีทัศน์เกี่ยวการท าความสะอาดบ้องพักโรงแรม 
4.    รูปภาพโรงแรมต่างๆ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ เรียนรูการอานออกเสียง ค าศัพทและถอยค าส านวนที่ใชในการ 
ทักทายและการตอนรับแขกของโรงแรมแบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติ วิธีการแนะน าตัวเอง  การทักทาย การตอนรับ
และการสนทนากับ แขกของโรงแรม 

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 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่6  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  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 

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
การศึกษาไทยได้ 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 
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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 ่7   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

 1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
การเสนอบริการซักรีดเสื้อผาใหกับแขกและการเสนอบริการและใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ ตามค า 

ขอ เรียนรูและฝปฏิบัติติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนตาง ๆ ที่ ใชในการใหบริการ และการให 
ความชวยเหลือ สามารถอานและ เขาใจรายการตาง ๆ ในใบแจงบริการซักรีดได  ฝกปฏิบัติการ สนทนา
เกี่ยวกับค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการให ความชวยเหลือในสถานการณที่แตกตางกัน  
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
    2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
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-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   
3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ  
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเสนอบริการ การช่วยเหลือ 
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการให ความชวยเหลือใน
สถานการณที่แตกตางกัน ฝึกปฏิบัติการท าความสะอาดห้องพักได้  

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 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่8 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
. การเสนอบริการซักรีดเสื้อผาใหกับแขกและการเสนอบริการและใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ ตามค า 

ขอ เรียนรูและฝปฏิบัติติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนตาง ๆ ที่ ใชในการใหบริการ และการให 
ความชวยเหลือ สามารถอานและ เขาใจรายการตาง ๆ ในใบแจงบริการซักรีดได  ฝกปฏิบัติการ สนทนา
เกี่ยวกับค าแนะน าหรือเสนอแนะ ในการบริการและการให ความชวยเหลือในสถานการณที่แตกตางกัน  
 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
    1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
    2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 

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 
ๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติและน าไปสรุปบอกกล่าวให้ผู้อื่นรู้เข้าใจ และปฏิบัติได้สามารถเขียน
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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   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
เรียนรูและฝึกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่

เกิดข้ึนในการบริการ ฝึกปฏิบัติติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอ
านออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบ
เกี่ยวกับการขอโทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน 
การถามตอบเกี่ยวกับการแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  



 

22 

 

  

2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครุให้นักเรียนทดสอบการสนทนารายบุคคล 
-    ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ  
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ  

   2. สามารถสนทนาเก่ียวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ การแก้ไขปัญหา 

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) ✓     
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่11   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่

เกิดข้ึนในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอ
านออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบ
เกี่ยวกับการขอโทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน 
การถามตอบเกี่ยวกับการแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

  

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ  
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1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ  
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ การแก้ไขปัญหา  

 

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 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่12  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่

เกิดข้ึนในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอ
านออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบ
เกี่ยวกับการขอโทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน 
การถามตอบเกี่ยวกับการแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

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

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ อ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การศึกษา ความเป็นอยู่ได้ 

อธิบายการกรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และสมัครเรียนต่อในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วยตนเองอ่านข้อความ
แล้วตอบค าถามได้บอกความหมายของค าศัพท์ในเรื่องที่อ่านได้ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

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 ่13   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 
 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น

ในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออก
เสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบ
เกี่ยวกับการขอโทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน 
การถามตอบเกี่ยวกับการแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

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

 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) ✓     
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่14   นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน  

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

เรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับปญหาที่
เกิดข้ึนในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลานั้นเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอ
านออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน การถามตอบเกี่ยวกับการขอโทษ ฝกปฏิบัติวิธีการพูดสนทนาถาม ตอบ
เกี่ยวกับการขอโทษในสถานการณตาง ๆเรียนรูและฝกปฏิบัติ การอานออกเสียงค าศัพทและส านวนที่ใชใน 
การถามตอบเกี่ยวกับการแกปญหาในการบริการ ฝกปฏิบัติวิธีการ พูดสนทนาเกี่ยวกับการแกปญหาตาง ๆ  

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

■ร่วมกันอภิปรายการให้บริการลูกค้า  
     2. ขั้นสอน 

■ครูอธิบายการให้บริการลูกค้า  
-    ครูสาธิตการให้บริการลูกค้า  
-    นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและร่วมลันคิดวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานโดยบูรณการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการท างาน 
      3.    ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   
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3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ  
 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ  
2. สามารถสนทนาเก่ียวกับการรับค าร้องเรียนและการกล่าวขอโทษ การแก้ไขปัญหา  

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 ่15  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
เรียนรูและฝกปฏิบัติ การท างานภายในแผนกแม่บ้าน จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีการเสนอ 

รายงานการให้ข่าวสาร    รายละเอียดได้อย่างถูกต้องและถูกข้ันตอน ด้งนั้น พนักงานแผนกแม่บ้านจึงจ าเป็น
ตองเรียนรู้การใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ    ให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของแต่ละโรงแรม ฉะนั้น แบบฟอร์มที่
น ามาเป็นตวั 
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อย่างนี้ จงไม่ใช่แบบฟอร์มที่ ก าหนดเฉพาะว่าจะต้องใช้แบบนี้เท่านั้น    แบบฟอร์มรายงานจะเป็นการรายงาน
ผลการท างานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ัน รวมทั้งเป็นหลักฐานส าคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ หัวหน้างานใน
การที่จะติดตามงาน และตรวจเช็คการท างานของพนักงานภายในแผนกได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
    2. ครูสนทนาพูดคุยกบนักศึกษาก่อน ด าเนินการสอน โดยถามนักศึกษาว่า มีใคร เคยไปพกท่ีโรงแรมบ้าง
และพบเอกสารใดบ้าง 
     3. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
2. ขัน้สอน 
        1. ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 7 พร้อมอธิบายเนื้อหา และยกตวัอย่าง 
        2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม ตอบ ข้อสงสัย 
        3. ครูน่าเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนื้ให้นักศึกษาดู และแจกให้นักศึกษาทุกคน 
ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ  
 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารต่างๆ และการเขียนรายงานในแผนกแม่บ้าน  
2.  บอกลักษณะของเอกสารต่างๆ ได้  
3.  สามารถบันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารได้  

4.  ปฏิบัติดว้ยความละเอียดรอบคอบ   

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 

 ชี้แจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 

แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่ 16 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 8  คน  

 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
1. ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 
    2. ครูสนทนาพูดคุยกบนักศึกษาก่อน ด าเนินการสอน โดยถามนักศึกษาว่า มีใคร เคยไปพกท่ีโรงแรมบ้าง
และพบเอกสารใดบ้าง 
     3. ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
2. ขัน้สอน 
        1. ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 7 พร้อมอธิบายเนื้อหา และยกตวัอย่าง 
        2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม ตอบ ข้อสงสัย 
        3. ครูน่าเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนื้ให้นักศึกษาดู และแจกให้นักศึกษาทุกคน 
ขั้นสรุป 
-    ครูสรุปสาระส าคัญของบทเรียนสรุปค าศัพท์ และตอบค าถามเพ่ือทบทวน 
-    นักเรียนเขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงาน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   



 

32 

 

  

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ  
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเอกสารต่าง ๆ และการเขียนรายงานในแผนกแม่บ้าน  
2.  บอกลักษณะของเอกสารต่าง ๆ ได้  
3.  สามารถบันทึกรายการต่าง ๆ ลงในเอกสารได้ 

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 

 ชี้แจงนักศึกษาท่ียังไม่ส่งงาน ทบทวนวัตถุประสงค์ท่ีจะออกข้อสอบปลายภาค เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
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แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มากที่สุด   4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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 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. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ ✓     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรยีน ✓     
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ✓     
13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้ ✓     
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดรเิริ่ม ✓     
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายไดแ้จ่มแจ้ง ✓     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม ✓     
17. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ✓     
18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงไดก้ระจ่าง ✓     
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ ✓     
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน   ✓   
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม ✓     



 

34 

 

  

 
 

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

 

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) 


