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บันทึกหลังการสอน 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษา 3 D 

 
วิชา ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 1 รหัสวิชา 10001201 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         พุทธศักราช 2558 
  

ภาคเรยีนที ่1   ปีการศึกษา  2561 
 

ครูผูส้อน นายพูลสวัสดิ ์ โคตพรหม 

สาขาวิชาทักษะชีวิต  
นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชั้นปีที่ 2 จ านวนเต็ม 41  คน  

นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต ์ชั้นปีที่ 1/1 จ านวนเต็ม 35  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ชั้นปีที่ 1/1  จ านวนเต็ม 27  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม 35  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสรา้ง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  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 ไม่ซับซ้อนแต่ไ ด้รับ
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 สภาพสังคมและสภาพนิสัย ท่ี
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 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 -    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 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 ความอดทนในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
14.2 มีสติและความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 
14.3 ควบคุมกิริยามารยาทใน 
       สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
15. อื่นๆ (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 อความที่ 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 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 และต่อต้าน
การซื้อสิทธิขายเสียง 

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 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 

ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 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 ได ้อ่านและเขียนได ้อ่านเรื่องเข้าใจ และ ตอบค าถามได้ 
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 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   

 

หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
 การสื่อสารในชีวิตประจ าวันเริ่มต้นที่ตัวตนของเรา ซึ่งอาศัยอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็น
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร การทักทาย การแนะน าให้รู้จักกัน การบอกลักษณะนิสัยใจคอ รูปร่าง หน้าตา 
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจากหนังสือ (20 นาที) และเฉลยค าตอบ โดยการถามตอบ  

เพ่ือน าไปสู่การทักทายและแนะน าตนเองและผู้อ่ืนและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
2.2. ครูผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และอธิบายการทักทาย วิธีการใช้แต่ละช่วงเวลา การสนทนาเมื่อ

กล่าวทักทายแล้ว จะตามด้วยประโยค How are you? How have you been? และการตอบรับ 
2.3.ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด โดยการน า expressions ที่ก าหนดให้เติมลงในบทสนทนา 
2.4. ครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมหลังจากถามทุกข์สุขแล้วมักจะตามด้วยการกล่าวลา ครูผู้สอนชี้น า 
การลาจาก โดยให้แสดงค าพูดการลา และการตอบรับ อธิบาย meet and see 
2.5. หลังจากนั้นครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะน า 2 แบบ คือการแนะน าตนเองกับผู้อ่ืน และ

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

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบประโยคทักทาย, แนะน าตัวเองและผู้อ่ืนได้ 
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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 
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 

 การสื่อสารในชีวิตประจ าวันเริ่มต้นที่ตัวตนของเรา ซึ่งอาศัยอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อสื่อสาร การทักทาย การแนะน าให้รู้จักกัน การบอกลักษณะนิสัยใจคอ รูปร่าง หน้าตา สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
2.1. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปภาพร่างกายของคนจากแผ่นใส เริ่มที่ภาพเฉพาะส่วนศีรษะ ให้ผู้เรียนบอกชื่อ

อวัยวะแต่ละส่วนของศีรษะเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้ดูรูปร่างกาย และบอกค าศัพท์เกี่ยวกับ ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย บอกค าคัพท์ในส่วนที่ผู้เรียนไม่รู้ และทบทวนความจ าของผู้เรียน 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและตอบข้อมูลในชีวิตประจ าวันได้ อ่านข้อความต่างๆ ได้ 
บอกชื่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เขียนบรรยายลักษณะนิสัยรูปร่างหน้าตา (Profile) ของตนเองและบุคคลรอบ
ข้าง ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ความสนใจใฝ่รู้ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามัคคี กตัญญูกตเวทีเนื้อหาสาระ 
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 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 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน   

 1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวันเริ่มต้นที่ตัวตนของเรา ซึ่งอาศัยอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสาร การทักทาย การแนะน าให้รู้จักกัน การบอกลักษณะนิสัยใจคอ รูปร่าง หน้าตา สิ่งของเครื่องใช้
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ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปภาพร่างกายของคนจาก power point เริ่มที่ภาพเฉพาะส่วนศีรษะ ให้ผู้เรียนบอก
ชื่ออวัยวะแต่ละส่วนของศีรษะเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้ดูรูปร่างกาย และบอกค าศัพท์เกี่ยวกับ ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย บอกค าศัพท์ในส่วนที่ผู้เรียนไม่รู้ และทบทวนความจ าของผู้เรียน 

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
เกี่ยวกับอวัยวะในรา่งกาย 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 
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แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที ่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 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

  1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเริ่มต้นครั้งแรกภายในครอบครัว ดังนั้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลและมีคุณภาพ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ภายในครอบครัว และมรรยาทในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกครอบครัวจนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนสื่อความเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องอย่างมีทักษะที่เป็น
สากลนิยม เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การปฏิสัมพันธ์ ภายในชุมชน ท้องถิ่น 
สังคมไทยและสังคมโลก และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนดูpower point  Family Tree และให้ผู้เรียนบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับ
ญาติพ่ีน้องที่ปรากฏในแผ่นใส ซึ่งรวมทั้งญาติฝ่ายชายและญาติฝ่ายหญิงโดยดูศัพท์จาก Vocabulary Study 
ประกอบ 

2./ จากแบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยค าที่ก าหนดให้ โดยดูรูปภาพประกอบจาก 
Family Tree ครูผู้สอนเฉลยค าตอบโดยการสุ่มเรียกให้ผู้เรียนตอบ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   
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3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและโต้ตอบเกี่ยวกับ My family  ได ้พูดหรือสนทนาโดยใช้ค าศัพท์ 
ส านวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ฟังและอ่าน แล้วสรุปใจความส าคัญได้ ตอบค าถามได้อย่างถูกต้องพูด
สื่อความในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายในครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลกได้
ถูกต้องสอบถามข้อมูลด้วยการใช้ประโยคค าถาม แสดงวิธีการใช้ V. to be และ tense ต่างๆ ได้ 

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

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ต้ัง 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 
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1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 

การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเริ่มต้นครั้งแรกภายในครอบครัว ดังนั้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลและมีคุณภาพ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ภายในครอบครัว และมรรยาทในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกครอบครัวจนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนสื่อความเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องอย่างมีทักษะที่เป็น
สากลนิยม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การปฏิสัมพันธ์ ภายในชุมชน ท้องถิ่น 
สังคมไทยและสังคมโลก และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนดูรูปประโยคประกอบการท าแบบฝึกหัด โดยร่วมกับครูผู้สอนท าแบบฝึกหัด วิธีการ
ถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน 

2.2 ให้ผู้เรียนฝึกการพูด การลาจาก ตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบการน าไปใช้ได้จริง  

2.3 ให้ผู้เรียนอ่าน passage ‘The Browns at Home’ ให้ผู้เรียนเขียนเกี่ยวกับ Family ของผู้เรียน
โดยดูรูปแบบจาก The Browns Family ประกอบ น าส่งในคาบเรียนต่อไป และให้น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
พร้อมภาพประกอบการน าเสนอ ผู้เรียนอาจจะวาดเองหรือเป็นภาพถ่ายของครอบครัว 

 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      
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3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)      
4.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)      
5.  ส่งเสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (Drug – Free)      

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

 ตั้ง line กลุ่มนักศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ สั่งงานที่ไม่มาเข้าเรียน 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

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 

บ้าน (Home) และท่ีพักอาศัย (House) นับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของทุกๆ 
คน ด้วยเหตุนี้ เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับ
ชนิดหรือรูปแบบต่างๆ ของบ้านห้องต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน ตลอดจนการพูดการบอก
กล่าวถึงความเป็นอยู่ในบ้าน การเจรจาซื้อขายบ้าน การติดต่อบริษัทห้างร้านให้ส่งช่างมาซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้และทั้งนั้นเพ่ือการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
และเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนดูแผ่นใส โครงสร้างของบ้านที่มีลูกศรชี้ส่วนต่างๆ และบอกค าศัพท์ส่วนต่างๆ และ
อุปกรณ์ภายในบ้าน 
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2.2 ให้ผู้เรียนศึกษาบ้านรูปแบบต่างๆ ที่มีชื่อเรียกแตกต่างกัน แล้วเปรียบเทียบกับบ้านในประเทศ
ของผู้เรียนจากนั้นให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 

2.3 Listening ให้ผู้เรียนฟัง CD และดูรูปภาพ รูปใดถูกต้องตาม passage ที่ได้ยิน และผิดจาก 
passage อธิบายค าศัพท์ในรูปภาพและกิจกรรมต่างๆ ในบ้านและผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 

2.4 Speaking ให้ผู้เรียนฝึกพูดประโยคในการไปเยี่ยมเยือนกับเพ่ือนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1.  ถามถึงสถานที่ 2.  ถาม-การตอบรับการไปเยี่ยม 3.  การเชิญให้เข้าบ้าน 

แล้วทบทวนด้วยการให้ผู้เรียนเติมวลีที่หายไปในช่องว่างของบทสนทนาจากแบบฝึกหัด 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ ฟังและสรุปเรื่องราวต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบ้านและเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ ภายในบ้านได้ถูกต้อง พูดถึงกิจกรรมภายในบ้านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ พูดโต้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ได้ สรุปสื่อความให้บุคคลอื่นเข้าใจได้4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 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 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 

.  บ้าน (Home) และท่ีพักอาศัย (House) นับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของทุกๆ 
คน ด้วยเหตุนี้ เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับ
ชนิดหรือรูปแบบต่างๆ ของบ้าน ห้องต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน ตลอดจนการพูดการบอก
กล่าวถึงความเป็นอยู่ในบ้าน การเจรจาซื้อขายบ้าน การติดต่อบริษัทห้างร้านให้ส่งช่างมาซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้และทั้งนั้นเพ่ือการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
และเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ให้ผู้เรียนอ่านข้อความและสรุปความโดยอ่าน 3 short passages แล้วระบุว่าสถานที่ท่ีระบุเป็น 

ห้องอะไร  

2.2 ครูผู้สอนอธิบายวิธีการใช้ There is / There are ในรูปประโยค present simple, past 
simple และท าแบบฝึกหัด 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   
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3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ พูดและอธิบายเรื่องเกี่ยวกับบ้าน อ่านเรื่องราวและข้อความต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบ้านและสิ่งแวดล้อมได้เขียนสื่อความและสรุปความท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

แสดงวิธีการใช้ preposition เกี่ยวกับสถานที่ได้สรุปเรื่องที่อ่านและสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

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 กลุ่มนกัศึกษาสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ 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 

กิจกรรมยามว่างที่บ้านเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของบุคคลทั่วไป ที่ต้องมีการประสานสัมพันธ์กับบุคคล  
รอบข้างไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในบ้านหรือนอกบ้าน ซึ่งเราจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาที่ใช้สื่อสาร ตลอดจน
ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยามว่างอันเป็นงานอดิเรกที่ทุกคนท า
เพ่ือความเพลิดเพลิน เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การท าสวน ปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้ การฟังวิทยุ อ่าน
หนังสือพิมพ์ การเตรียมอาหาร การท าความสะอาดบ้าน และการออกไปพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้าน เหล่านี้
นักศึกษาจะต้องสามารถน าค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน   ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ถูกต้องตามสากลนิยม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการเป็นอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก 

2. กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

2.1. ครูผู้สอนอธิบายและแนะน ากิจกรรมในบ้าน 4 กลุ่ม และการใช้ค ากริยาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งแตกต่างกัน 

2.2 อธิบายประโยค Present Continuous, Present simple, adverb of frequency 
เปรียบเทียบความแตกต่างของ 2 Tense ให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงโครงสร้างและการน าไปใช้ แล้วให้ท าแบบฝึกหัด  

2.3 ให้ผู้เรียนเขียนกิจกรรมนอกบ้านโดยใช้ส านวน go+V.ing จากส านวนที่ก าหนดไว้ให้ ฝึกท า
กิจกรรมแบบฝึกหัด 

2.4 ให้ผู้เรียนศึกษากริยาในประโยค present simple และ present continuous 

2.5 ให้ผู้เรียนเขียนกิจกรรมให้ตรงกับรูปภาพ แล้วเรียงล าดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามแบบฝึกหัด 

2.6ครูผู้สอนอ้างถึง adverb of frequency ต่างๆ และสาธิตการใช้ประโยคค าถามแสดงความถ่ี 
ความบ่อย How often โดยการถามถึงชีวิตประจ าวันของผู้เรียน เช่น ‘How often do you go 
swimming?’ 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ระเบิดจากข้างใน   

3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วม   

3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม  การมีส่วนร่วม   

3.4)  สมรรถนะที่ได้ นักศึกษาสามารถ อ่านข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมยามว่างทั้งที่บ้านและนอก
บ้านพูดสื่อสารกับบุคคลรอบข้างโดยอาศัยค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างทางภาษาที่เกี่ยวเนื่องกับ   กิจกรรม
ยามว่างต่างๆ ได้ พูดและฟังการให้ค าแนะน าและชี้แนะเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างต่างๆ ได้ อ่านสรุปความและ
ตอบค าถามได้ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้เขียนกิจกรรมให้ตรงกับรูปภาพ และเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 
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พูดแนะน ากิจกรรมยามว่างให้กับผู้อ่ืนได้บูรณาการกิจกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตประจ 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 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 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, สถาปัตย์,ช่างเชื่อม ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  33  คน 

1.หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ 
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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 

พูดขอร้อง ขอความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือที่สุภาพได้ อธิบายการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานและสมัคร
เรียนต่อในสถานศึกษาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง บอกความหมายของค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สถานศึกษา 
และการเรียนได้ ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ หรือการท างานในอนาคตได้ มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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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.  สง่เสริมภูมิคุม้กันยาเสพติด  (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 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ชั้นปีที่ 1 จ านวนเต็ม  26  คน 

นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 จ านวนเต็ม  26  คน 
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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 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   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 

การหางานท า การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของ
ทุกๆ คน  ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อ่ืน ในด้านธุรกิจ การสมัครงาน  
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การสัมภาษณ์ การอ่านโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ตลอดจน
การเรียนรู้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในงานนั้นๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือก
งานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

2. กิจกรรม/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 

 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 ่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 

การหางานท า การสมัครงาน และการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของ
ทุกๆ คน ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับผู้อ่ืนในด้านธุรกิจ การสมัครงาน  

การสัมภาษณ์ การอานโฆษณา การเขียนจดหมายสมัครงาน และการกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว ตลอดจน
การเรียนรู้เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในงานนั้นๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือก
งานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 
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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 

 
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 ่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 

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 
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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
กับเพ่ือน 

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 ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถูกต้อง 

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 เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามเรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
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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-ตอบเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ 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   

2.3 ให้ผู้เรียนขีดเส้นใต้ preposition of time และตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายการใช้ที่
ถูกต้องเพ่ิมเติม 

2.4 ให้ผู้เรียนท า extra activities ‘Zodiac’  เพ่ือเป็นการประเมินตนเองโดยใช้ราศีประจ าเดือนเกิด
มาช่วย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
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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 

 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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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      
22. ปริมาณงานท่ีก าหนดใหผู้้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม      
23. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน      
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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) 


