
 

 

 

 
บันทึกหลังการสอน 

 

วิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ      

รหัสวิชา  20800201 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2559 

ภาคเรยีนที่  2 ปีการศึกษา  2561 

 

ครูผู้สอน  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ไตรมงคลเจรญิ 

    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

นักศึกษา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        ช้ัน  ปวส.1 (ม.6) 

จ านวนเต็ม 22 คน  ห้องเรียน  ห้อง  2201 

เวลาเรียน   วันศุกร์    เวลา  08.00  น.  -  12.00น. 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 



1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระการบริหารงานคุณภาพในองค์กร 

1.ความหมายของการบริหารงานคุณภาพในองค์กร 

 2.ข้อแตกต่างของค าว่าประสิทธิภาพกับประสิทธิผล 

 3.ปรัชญาและอุดมการณ์การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
    สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

  4.1  อธิบายความหมายของการบริหารงานคุณภาพในองค์กรได้ 

  4.2  อธิบายข้อแตกต่างของค าว่าประสิทธิภาพกับประสิทธิผลได้ 

    4.3 อธิบายปรัชญาและอุดมการณ์การบริหารงานคุณภาพในองค์กรได้   

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

     4.1 สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     4.2 นักศึกษาสามารถเข้าใจ เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     



5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                              อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2  ระหว่างวันที่   12  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  16  พฤศจิกายน  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระการบริหารงานคุณภาพในองค์กร 

    1. วิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กร 

 2. การสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ 

 3. ความส าเร็จขององค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 



 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

   4.1 อธิบายวิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กรได้ 

          4.2  อธิบายการสร้างองค์กรแห่งคุณภาพได้ 

          4.3  อธิบายความส าเร็จขององค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

        

ลงชื่อ........................................................ 

                (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 



                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3  ระหว่างวันที่  19  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  23 พฤศจิกายน  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระองค์กรและการจัดองค์กร 

 1. ความหมายขององค์กร 

 2. ลักษณะขององค์กร 

 3. โครงสร้างขององค์กร 

 4. ประเภทขององค์กร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

 2. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 3. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 



 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายความหมายขององค์กรได้ 

      4.2  อธิบายลักษณะขององค์กรได้ 

   4.3  อธิบายโครงสร้างขององค์กรได้ 

   4.4  อธิบายประเภทขององค์กรได้ 

 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

              (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4  ระหว่างวันที่   26  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระองค์กรและการจัดองค์กร 

 1. เป้าหมายขององค์กร 

 2. การจัดองค์กร 

 3. ความส าคัญของการจัดองค์กร 

   4. หลักการจัดองค์กร 

 5. ขั้นตอนการจัดองค์กร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
     สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
    ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรม ความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

   4.1 อธิบายเป้าหมายขององค์กรได้ 

       4.2 อธิบายการจัดองค์กรได้ 

       4.3 อธิบายความส าคัญของการจัดองค์กรได้ 



    4.4 อธิบายหลักการจัดองค์กรได้ 

           4.5 อธิบายขั้นตอนการจัดองค์กรได้ 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy) /     

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency) /     

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free) /     

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

              (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 



สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่   3  ธันวาคม  ถึงวันที่  7  ธันวาคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระวัฒนธรรมองค์กร 

 1. ความหมายวัฒนธรรมองค์กร 

 2. แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กร 

 3. องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
    สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
   ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายความหมายวัฒนธรรมองค์กรได้ 

         4.2 อธิบายแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรได้ 

        4.3 อธิบายองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

                ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     



3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

     ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

        

ลงชื่อ........................................................ 

               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                              อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  10 ธันวาคม  ถึงวันที่  14  ธันวาคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระวัฒนธรรมองค์กร 

 1. คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร 

 2. ระดับวัฒนธรรมขององค์กร 

 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 



2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
 สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ 
 ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

   4.1 อธิบายคุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรได้ 

         4.2 อธิบายระดับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 

        4.3 อธิบายการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรได้                

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 



                (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                              อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7 ระหว่างวันที่  17 ธันวาคม  ถึงวันที่  21 ธันวาคม  2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระพฤติกรรมการท างาน 

 1. พฤติกรรมในองค์กร 

 2. ความพึงพอใจในการท างาน 

 3. ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน 

 4. ความส าคัญของความพึงพอใจในการท างาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
    สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 



3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายพฤติกรรมในองค์กรได้ 

        4.2 อธิบายความพึงพอใจในการท างานได้ 

        4.3 อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการท างานได้ 

   4.4 อธิบายความส าคัญของความพึงพอใจในการท างานได้ 

 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

  4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

                 ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  24 ธันวาคม  ถึงวันที่  28  ธันวาคม   2561 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระพฤติกรรมการท างาน 

 1. องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

 2. วิธีการเพ่ิมปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

 3. การส ารวจเพื่อการวินิจฉัยงาน 

 4. งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานได้ 

         4.2 อธิบายวิธีการเพ่ิมปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานได้ 



        4.3 อธิบายการส ารวจเพื่อการวินิจฉัยงานได้ 

   4.4 อธิบายงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานได ้

 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

                ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 มกราคม  ถึงวันที่ 4 มกราคม  2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 

   1. การรู้จักตนเอง 

   2. องค์ประกอบของการเรียนรู้ตนเอง 

      3. การปรับบุคลิกเพ่ือพัฒนาตนเอง 

      4. กลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
    สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายการรู้จักตนเองได้ 

        4.2 อธิบายองค์ประกอบของการเรียนรู้ตนเองได้ 

        4.3 อธิบายการปรับบุคลิกเพ่ือพัฒนาตนเองได้ 

   4.4 อธิบายกลยุทธ์ในการพัฒนาตนเองได้     

 

           

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 



                ด้วยตนเอง 

5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 10  ระหว่างวันที่  7 มกราคม  ถึงวันที่  11 มกราคม  2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 

   1. การสร้างทีมงาน 

     2. ความหมายและวัตถุประสงค์ในการสร้างทีมงาน 



     3. ลักษณะทีมงานที่ดี 

     4. ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
   สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายการสร้างทีมงานได้ 

                4.2 อธิบายความหมายและวัตถุประสงค์ในการสร้างทีมงานได้ 

                4.3 อธิบายลักษณะทีมงานที่ดีได้ 

               4.4 อธิบายประโยชน์ของการท างานเป็นทีมได้     

 

             

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

    4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

    4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

          ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    



5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                         อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 11  ระหว่างวันที่  14 มกราคม  ถึงวันที่  18  มกราคม   2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระบุคลิกภาพ 

     1. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 

     2. ความส าคัญของบุคลิกภาพ 

     3. องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 



3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายแนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพได้ 

        4.2 อธิบายความส าคัญของบุคลิกภาพได้ 

        4.3 อธิบายองค์ประกอบของบุคลิกภาพได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

                ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 12  ระหว่างวันที่  21 มกราคม  ถึงวันที่  25  มกราคม  2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระบุคลิกภาพ 

1.ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 

2.การพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ 

3.ประเภทของบุคลิกภาพท่ีควรปรับปรุง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดีได้ 

        4.2 อธิบายการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพได้ 



        4.3 อธิบายประเภทของบุคลิกภาพท่ีควรปรับปรุงได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

                 ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                            อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 13  ระหว่างวันที่  28 มกราคม  ถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในองค์กรด้วยการสร้างบรรยากาศ 

     ในการท างาน 

   1. ความหมายของกลยุทธ์ในองค์กร 

   2. การจัดชุดของทรัพยากรที่จะใช้งานในองค์กร 

   3. กลยุทธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือส าหรับใช้จัดให้สภาพแวดล้อมสอดคล้องกับทรัพยากร 

         4. กลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายความหมายของกลยุทธ์ในองค์กรได้ 

         4.2 อธิบายการจัดชุดของทรัพยากรที่จะใช้งานในองค์กรได้ 

        4.3 อธิบายกลยุทธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือส าหรับใช้จัดให้สภาพแวดล้อมสอดคล้องกับทรัพยากรได้ 

              4.4 อธิบายกลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพได้ 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 



4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 

               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่  4 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในองค์กรด้วยการสร้างบรรยากาศ 

     ในการท างาน 



  1.บรรยากาศในองค์กร 

 2.บรรยากาศในองค์กรและความพึงพอใจในการท างาน 

 3.การสร้างบรรยากาศในองค์กรกับความก้าวหน้าของบุคลกร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายบรรยากาศในองค์กรได้ 

        4.2 อธิบายบรรยากาศในองค์กรและความพึงพอใจในการท างานได้ 

        4.3 อธิบายการสร้างบรรยากาศในองค์กรกับความก้าวหน้าของบุคลกรได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 



ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

                (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                              อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่  11 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์   2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระการสื่อสาร การฝึกอบรม การสั่งการ การสอนงาน และการควบคุมงาน 

   1. การสื่อสารในองค์กร   2. การฝึกอบรม 

        3. การสั่งการ             4. การสอนงาน 

         5. การควบคุมงาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 



 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายการสื่อสารในองค์กรได้ 

         4.2 อธิบายการฝึกอบรมได้ 

               4.3 อธิบายการสั่งการได้ 

               4.4 อธิบายการสอนงานได้ 

               4.5 อธิบายการควบคุมงานได้ 

 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

               (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 



                                             อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 18   กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  22 กุมภาพันธ์  2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในองค์กร 

   1. ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 

   2. ความหมายของเลขมาตรฐานคุณภาพ 

   3. ผู้ที่ก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมคือใคร 

         4. เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

         5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 



   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายความหมายและความส าคัญของมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)ได้ 

         4.2 อธิบายความหมายของเลขมาตรฐานคุณภาพได้ 

         4.3 อธิบายผู้ที่ก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมคือใครได้ 

               4.4 อธิบายเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ได้ 

               4.5 อธิบายความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

           ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

       ลงชื่อ........................................................ 

             (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                           อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  1 มีนาคม  2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระระบบคุณภาพของประเทศไทย 

   1. การรับรองระบบงาน ความส าคัญ และประโยชน์ 

   2. กระบวนการรับรองระบบงานสาขาการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

         3. องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 

         4. การบริหารและควบคุมคุณภาพขององค์กร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายการรับรองระบบงาน ความส าคัญ และประโยชน์ได้ 

          4.2 อธิบายกระบวนการรับรองระบบงานสาขาการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ 

        4.3 อธิบายองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานได้ 

              4.4 อธิบายการบริหารและควบคุมคุณภาพขององค์กรได้ 

 

 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 



4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามารถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

                 ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     

3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

       (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                                                                  อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่ 18ระหว่างวันที่  29 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 3ตุลาคม 2562 

จ านวนนักศึกษา  (เต็ม)  ปวส.1 (ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  22  คน   เข้าเรียน   22  คน  ขาดเรียน  - คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระมาตรฐานการรับรองที่น ามาใช้ในประเทศไทย 



   1. สาขาการรับรองรองระบบหน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ 

   2. สาขาการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   3. สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   4. หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1. การน าเข้าสู่บทเรียน และเนื้อหาสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  การถ่ายทอดเนื้อหา
  สาระใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาและการใช้เทคนิคในการ
  ถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจประกอบกับการยกตัวอย่าง 

 2. ให้ฝึกท าแบบฝึกหัดและเฉลย 

 3. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ   

 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการท าเป็นขั้นตอน การท าตามล าดับขั้น 

 3.  คุณธรรม/จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบความสนใจใฝ่รู้การประหยัด 

   4.  สมรรถนะที่ได้ 

    4.1 อธิบายสาขาการรับรองรองระบบหน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพได้ 

        4.2 อธิบายสาขาการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ 

        4.3 อธิบายสาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ 

   4.4 อธิบายหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้  

 

                

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1  สามารถท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.2  นักศึกษาสามรถเข้าใจ  เรียนรู้ตามเอกสารประกอบการสอน และฝึกปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย 

                 ดว้ยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ /     

2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /     



3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 

ได้ติดตามและสอบถามนักศึกษาท่ีขาดเรียนถึงสาเหตุ และให้ค าปรึกษา 

 

       ลงชื่อ........................................................ 

            (นางจันทร์เพ็ญ   ไตรมงคลเจริญ) 

                                          อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

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

 

 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      



 

 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการ
วัดผล วิชานี ้

/     

2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน /     

3. เตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งเนื้อหาและวิธีการ /     

4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย /     

5. เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา /     

6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ  /    

7. ปริมาณของเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน /     

8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม /     

9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน  /    

10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้ /     

ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      

11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน /     

12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน /     

13. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได้ /     

14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่ม  /    

15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง /     

16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม /     

17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม /     

18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง /     

19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้ /     

20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน /     

21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม  /    



 

 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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22. ปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเติม  /    

23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน /     

24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน /     

25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน /     

26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน /     

27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน /     

28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง /     

29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน /     

30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้ /     

      

      

ตอนที่ 3  การบูรณาการ 

31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

 

/ 

    

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /    

33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  /    

34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)  /    

35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 166 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้ (คะแนน/รวม 35) 4.74 

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ  

 

 

 

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



 

 

 

 


