
แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  1 ระหว่างวันที่  6  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  10  พฤศจิกายน  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    21  คน   ขำดเรียน   3  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   องค์การและการจัดองค์การ 
      -  ความหมายขององค์การ 

-  ลักษณะขององค์การ 
-  โครงสร้างขององค์การ 
-  ประเภทขององค์การ 
-  เป้าหมายขององค์การ 
-  การจัดการองค์การ 
-  ความส าคัญของการจัดองค์การ 
-  หลักการจัดองค์การ 
-  ขั้นตอนการจัดองค์การ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
     1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
     2.  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
  สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
  ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
     3.  ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
4.  สมรรถนะที่ได้ 
        4.1   อธิบายความหมายขององค์การได้ 
   4.2  อธิบายลักษณะขององค์การได้ 
   4.3  บอกโครงสร้างขององค์การได้ 
   4.4  อธิบายประเภทขององค์การได้ 

4.5  อธิบายเป้าหมายขององค์การได้ 
4.6  อธิบายการจัดองค์การได้ 
4.7  บอกความส าคัญของการจัดองค์การได้ 
4.8  อธิบายหลักการจัดองค์การได้ 

 4.9  บอกขั้นตอนการจัดองค์การได้ 
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5.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        5.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        5.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ีมอบหมำย 
              ด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา    
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 

                                          อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  2 ระหว่างวันที่  13  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  17  พฤศจิกายน  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    22  คน   ขำดเรียน   2  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ 
-  ความหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การ 
-  ข้อแตกต่างของค าว่า ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
-  ปรัชญาและอุดมการณ์เพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การ 
 -  วิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์การ 
-  การสร้างองค์การแห่งคุณภาพ 
-  ความส าเร็จขององค์การในยุคโลกาภิวัฒน์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
              4.1  บอกความหมายของการเพ่ิมประสิทธภิาพในองค์การได้ 
   4.2   อธิบายข้อแตกต่างของค าว่าประสิทธิผลกับประสิทธิภาพได้ 
   4.3  บอกปรัชญาและอุดมการณ์การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์การได้ 
  4.4  อธิบายวิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์การได้ 
 4.5  อธิบายการสร้างองค์การแห่งคุณภาพได้ 
 4.6  บอกความส าเร็จขององค์การในยุคโลกาภิวัฒน์ได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 

                              

                                                                       ลงชื่อ........................................................ 
                          (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                      อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  3 ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    22  คน   ขำดเรียน   2  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   วัฒนธรรมองค์การ 
-  ความหมายวัฒนธรรมองค์การ 
-  แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ    
-  องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ 
-  คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์การ 
-  ระดับวัฒนธรรมขององค์การ 
-  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
           4.1  บอกความหมายวัฒนธรรมองค์การได้ 
   4.2  บอกแนวคิดวัฒนธรรมองค์การได้ 

4.3 อธิบายองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การได้ 
4.4  บอกคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์การได้ 
4.5  บอกระดับวัฒนธรรมขององค์การได้ 
4.6. อธิบายการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
      

                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                          อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  4 ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1 ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ    พฤติกรรมการท างาน 

- พฤติกรรมในองค์การ 
- ความพึงพอใจในการท างาน 
- ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน 
- ความส าคัญของความพึงพอใจในการท างาน 
- องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
-  วิธีการเพ่ิมปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
-  การส ารวจเพื่อการวินิจฉัยงาน 
-  งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
              4.1   อธิบายพฤติกรรมในองค์การได้ 

4.2 อธิบายความพึงพอใจในการท างานได้ 
4.3 อธิบายความหมายของความพึงพอใจในการท างานได้ 
4.4 บอกความส าคัญของความพึงพอใจในการท างานได้ 
4.5 อธิบายองค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานได้ 
4.6   อธิบายวิธีการเพ่ิมปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานได้ 
4.7   อธิบายการส ารวจเพื่อการวินิจฉัยงานได้ 
4.8  บอกงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานได้ 
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 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
            4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำน 
                  ที่มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำที่ขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  5  ระหว่างวันที่  4 ธันวาคม  ถึงวันที่  8 ธันวาคม  2560  
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดการความเสี่ยง 
- ความหมาย  และประเภทของความเสี่ยง 
- การจัดการความเสี่ยง 
- แนวคิดการจัดการความเสี่ยง 
- การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO 
-  การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
   4.1  อธิบายความหมายและประเภทของความเสี่ยงได้ 
   4.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงได้ 
   4.3  บอกแนวคิดการจดัการความเสี่ยงได ้
    4.4  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO ได ้

     4.5  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำที่ขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  6  ระหว่างวันที่  11  ธันวาคม  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   1  คน 
 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดการความเสี่ยง  (ต่อ) 
      -  การจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการตามกรอบโครงสร้างของ Treasury  Board  of  Canada 
 -  การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล  ISO/DIS  31000 
 -  การจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานของ  Bank  for  International  Settlements  (BASSEL II) 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ  ตามกรอบโครงสร้างของ Treasury  

         Board of Canada   ได้ 
   4.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล  ISO/DIS  31000 ได้  
   4.3  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน   ของ  Bank  for  International   
         Settlements  

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา      
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        

ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  7  ระหว่างวันที่  18 ธันวาคม  ถึงวันที่  22  ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    17  คน   ขำดเรยีน   7  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การจัดการความขัดแย้งในองค์การ 
-  ทฤษฎีความขัดแย้ง 
-  ความหมายของความขัดแย้ง 
-  ประเภทของความขัดแย้ง 
-  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง  
-  แนวทางการจัดการความขัดแย้ง 
-  กระบวนการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 
-  วิธีจัดการความขัดแย้ง 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
              4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีความขัดแย้งได้ 
   4.2   อธิบายความหมายของความขัดแย้งได้ 

4.3  บอกประเภทของความขัดแย้งได้ 
4.4  วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งได้ 
4.5  บอกแนวทางการจัดการความขัดแย้งได้ 
4.6  แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความขัดแย้งในองค์การได้ 
4.7  บอกวิธีจัดการความขัดแย้งได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่มอบหมำย 
           ด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  8  ระหว่างวันที่  25  ธันวาคม  ถึงวันที่  29  ธันวาคม  2560 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    22  คน   ขำดเรียน   2  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในองค์การ 
                                   ด้วยการสร้างบรรยากาศในการท างาน   

-  ความหมายของกลยุทธ์ในองค์การ 
-  การจัดชุดของทรัพยากรที่จะใช้งานในองค์การ 
-  กลยุทธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือส าหรับใช้จัดให้สภาพแวดล้อมสอดคล้องกับทรัพยากร 
-  กลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
          4.1  อธิบายความหมายของกลยุทธ์ในองค์การได้ 
  4.2  บอกการจัดชุดของทรัพยากรที่จะใช้งานในองค์การได้ 
  4.3  อธิบายกลยุทธ์ในฐานะเป็นเครื่องมือส าหรับใช้จัดให้สภาพแวดล้อมสอดคล้องกับทรัพยากรได้ 
  4.4  อธิบายกลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
          4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที ่ 
                     มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

 

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  9  ระหว่างวันที ่ 1  มกราคม  ถึงวันที่  5  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในองค์การ 
                                   ด้วยการสร้างบรรยากาศในการท างาน    (ต่อ) 
      -  บรรยากาศในองค์การและความพึงพอใจในการท างาน 

  -   การสร้างบรรยากาศในองค์การกับความก้าวหน้าของบุคลากร 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1  บอกบรรยากาศในองค์การได้ 
  4.2  อธิบายบรรยากาศในองค์การและความพึงพอใจในการท างานได้ 
  4.3  อธิบายการสร้างบรรยากาศในองค์การกับความก้าวหน้าของบุคลากรได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
            4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  10  ระหว่างวันที่  8  มกราคม  ถึงวันที่  12  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    22  คน   ขำดเรียน   2  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
-  กิจกรรม  7 ส. 
-  กิจกรรม  QCC 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
     4.1  จ าลองสถานการณ์ กิจกรรม  7 ส. ได้อย่างถูกต้อง 
  4.2  จ าลองสถานการณ์ กิจกรรม  QCC ได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
     4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
            มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน  

สัปดาห์ที่  11  ระหว่างวันที่  15  มกราคม  ถึงวันที่  19  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 

 
1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  (ต่อ) 

-  กิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน 
-  กิจกรรมการบ ารุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วม 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
              4.1  จ าลองสถานการณ์ กิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงานได้อย่างถูกต้อง 
  4.2  จ าลองสถานการณ์ กิจกรรมการบ ารุงรักษาแบบทวีผลทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้อง 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                           (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  12  ระหว่างวันที่  22  มกราคม  ถึงวันที่  26  มกราคม  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
-  การพัฒนาด้านความสามารถและทักษะการท างาน 
-  การพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  และสติปัญญา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 

                1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถและทักษะการท างานได้ 
  2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์และสติปัญญาได้ 

 4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที ่ 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
                                                                 ลงชื่อ........................................................ 
                              (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                 อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  13  ระหว่างวันที่  29  มกราคม  ถึงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561   
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    21  คน   ขำดเรียน   3  คน 

 
 1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   กิจกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  (ต่อ) 
  -  การพัฒนาด้านความคิด 

 -  การพัฒนาทักษะทางสังคม 
 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
             4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความคิด 
  4.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคมได้ 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
         4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฎิบัติตำมงำนที่ 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
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6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
        
                                                                         ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 
สัปดาห์ที่  14  ระหว่างวันที่  5 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 

จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    22  คน   ขำดเรียน   2 คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหา    กิจกรรมการพัฒนาทีมงาน 
-  ความหมายและความส าคัญของทีมงานและการท างานเป็นทีม 
-  องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
-  ความขัดแย้งของทีมงาน 
-  เทคนิคการพัฒนาทีมงาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมทีผู่้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 

              4.1  อธิบายความหมายและความส าคัญของทีมงานและการท างานเป็นทีมได้ 
   4.2  บอกองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมได้ 
   4.3   อธิบายความขัดแย้งของทีมงานได้ 
                  4.4  บอกเทคนิคการพัฒนาทีมงานได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
                4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
                4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                      มอบหมำยด้วยตนเอง 
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5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  15  ระหว่างวันที่  12  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ ์ 2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    23  คน   ขำดเรียน   1  คน 
 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   ความหมายและกระบวนการวางแผนพัฒนางาน 
-  ความหมายและความส าคัญของการวางแผน 
-  กระบวนการวางแผนพัฒนางาน 
-  การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหา 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
              4.1  อธิบายความหมายและความส าคัญของการวางแผนได้ 
               4.2  อธิบายกระบวนการวางแผนพัฒนางานได้ 
            4.3  ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
              4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
              4.2  นักศึกษำสำมำรถเขำ้ใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                    มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
                ลงชื่อ........................................................ 
                                     (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                        อำจำรย์ผู้สอน 
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แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  16  ระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
-  หลักการบริหารงานคุณภาพ 
-  กระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
-  การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การ 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 

 1.  ให้ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 2. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 3. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้ 
               4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานคุณภาพได้ 
            4.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานคุณภาพได้ 
            4.3 แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
             4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
             4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนท่ี 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                             (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                                อำจำรย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

แบบบันทึกหลังสอน 

สัปดาห์ที่  17  ระหว่างวันที่  26  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2561 
จ ำนวนนักศึกษำ  (เต็ม)    ปวส.1 (ตรง)  กำรบัญชี   24  คน   เข้ำเรียน    24  คน   ขำดเรียน   -  คน 

 

1.  หัวข้อเรื่อง/เนื้อหาสาระ   การด าเนินงานสู่เป้าหมายการบริหารงานคุณภาพ 
-  การบริหารทรัพยากร 
-  การผลิตหรือการให้บริการ 
-  การวัดและตรวจสอบลการด าเนินงาน 

2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน 
 1. กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน และเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
     สำระใช้วิธีกำรสอนโดยกำรบรรยำย (Lecture) อำศัยกำรเรียบเรียงเนื้อหำ และกำรใช้เทคนิคในกำร
    ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระให้น่ำสนใจ ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำง 
 2. ให้ฝึกท ำแบบฝึกหัดและเฉลย 
 3. ท ำแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง  ศึกษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ   
 2.  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กำรท ำเป็นขั้นตอน กำรท ำตำมล ำดับขั้น 

     3.  คุณธรรม/จริยธรรม   ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมสนใจใฝ่รู้  กำรประหยัด 
   4.  สมรรถนะที่ได้      
               4.1  อธิบายการบริหารทรัพยากรได้ 
               4.2  อธิบายการผลิตหรือการให้บริการได้ 
  4.3  แสดงความรู้เกี่ยวกับการวัดและตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 

4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
        4.1  สำมำรถท ำกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        4.2  นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจ  เรียนรู้ตำมเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกปฏิบัติตำมงำนที่ 
                   มอบหมำยด้วยตนเอง 

5.  การประเมินผลการสอนของตนเอง 
รำยกำรประเมินกำรบูรณำกำร 5 4 3 2 1 

1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ /     
2.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง /     
3.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
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5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    
 
6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
     ได้ติดตำมและสอบถำมนักศึกษำท่ีขำดเรียนถึงสำเหตุ และให้ค ำปรึกษำ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
                            (นำงสำวมงคลรัตน์   สุวรรณทรัพย์) 
                                                               อำจำรย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมกำรสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่ำนประเมินตนเองโดยท ำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่ำนปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

  5  =  มำกที่สุด   4  =  มำก      3  =  ปำนกลำง      2  = น้อย      1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 
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ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมำยในกำรเรียน ลักษณะวิชำ วิธีเรียน และกำรวัดผล วิชำนี ้ /     
2. ผู้สอนมีแผนกำรสอนครบถ้วน /     
3. เตรียมกำรสอนล่วงหน้ำท้ังเนื้อหำและวิธีกำร /     
4. ค้นคว้ำและปรับปรุงเนื้อหำวิชำให้ถูกต้องทันสมัย /     
5. เข้ำสอนสม่ ำเสมอและตรงเวลำ /     
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลำกหลำยแบบ  /    
7. ปริมำณของเนื้อหำวิชำเหมำะสมกับเวลำเรียน /     
8. มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเตมิ  /    
9. สอดแทรกจรยิธรรมหรือคณุธรรมในระหวำ่งกำรสอน  /    
10. มีควำมสนใจและพอใจในกำรสอนวิชำนี้ /     
ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
11. จุดมุ่งหมำยของวิชำนี้ชัดเจนและเหมำะสมกับผู้เรยีน      
12. เนื้อหำวิชำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน /     
13. เป็นวิชำที่ท ำควำมเข้ำใจได ้ /     
14. วิชำนี้กระตุ้นให้เกิดควำมคิดรเิริ่ม  /    
15. ผู้สอนอธิบำยหรือบรรยำยไดแ้จ่มแจ้ง /     
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้ำเพิ่มเติม /     
17. เปิดโอกำสใหผู้้เรยีนแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำม /     
18. ผู้สอนตอบปัญหำหรือช้ีแจงไดก้ระจ่ำง /     
19. ผู้สอนพยำยำมเชื่อมโยงเนื้อหำที่สอนกับกำรน ำไปใช้ /     
20. มีเอกสำรหรืออุปกรณ์ประกอบกำรสอน /     
21. เอกสำรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมำะสมกับเนื้อหำวิชำเหมำะสม  /    
22. ปริมำณงำนท่ีก ำหนดใหผู้้เรียนท ำหรือค้นคว้ำเพิ่มเติม   /    
23. ผู้เรียนมโีอกำสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบกำรท ำงำน /     
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงำนของผู้เรียน /     
25. มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระหว่ำงสอน /     
26. ผู้สอนเอำใจใส่ต่อกำรสอนและเตรยีมกำรสอน /     
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน /     
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28. บรรยำกำศในห้องเรียนเป็นกนัเอง /     
29. ผู้สอนเปิดโอกำสให้ซักถำมหรอืขอค ำแนะน ำนอกเวลำเรียน /     
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือกำรฝึกเสริมกำรเรียนรู้  /    
      
ตอนที่ 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 

 
/ 

    

32.  บูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  /    
33.  ส่งเสริมประชำธิปไตย  (Democracy)  /    
34.  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และควำมเป็นไทย  (Decency)  /    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยำเสพติด  (Drug – Free)  /    

รวมคะแนน 164 
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/รวม 35) 4.69 

สรุปผลกำรประเมินอยู่ในระดบั    

  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) 


