
 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  เทคนคิการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ  20220307 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เล่มนี้เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  โดย

มุ่งเน้นการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรม

เข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  เพื่อให้นักเรียนนักศกึษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา      

3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  ด้านจติพิสัย  และดา้นจติพิสัย 
 

 

 

 

 

                 นางสาวเกษมสขุ  บญุญา  

               สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 ๑.  ด้านความพรอ้ม  ๑๐ % 

  1.1  เวลาเรยีนต้องไม่น้อยกว่า   80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง ได้  IA) 

  1.2  การมาเรียนที่มเีวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ  

  1.3  การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4  มเีครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2.  ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70% 

  2.1  ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้  I) 

  2.2  ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 

  2.3  ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้  I) 

  2.4  ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

 3.  ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม  จริยธรรม)  20% 

  3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝรู่้ 

  3.2  การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน 

  3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4  การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์ 

 4.  การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  A 

  4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79  B+ 

  4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74  B 

  4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69  C+ 

  4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64  C 

  4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59  D+ 

  4.7  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54  D 

  4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

 

     (นางสาวเกษมสุข  บุญญา)                      (......................................................)  

          อาจารย์ประจ าวิชา                                            ตัวแทนนกัศึกษา  

 
 



สารบัญ 
          หนา้ 

 

หนว่ยที่  1.   ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา    16 

หนว่ยที่  2.   ขัน้ตอนการจัดประชุม       27 

หนว่ยที่  3.   รูปแบบการจัดประชุมอบรมสัมมนา      38 

หนว่ยที่  4.   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา    48 

หนว่ยที่  5.   การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมอบรมสัมมนา   59 

หนว่ยที่  6.    การจัดอบรมสัมมนา        70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะรายวิชา 

รหัสวิชา  20220307  รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

 

จุดประสงค์รายวิชา 

1. มีความเข้าใจในการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

2. น าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา/สมรรถนะรายวิชา 

1. จัดฝึกประชุมอบรมสัมมนาประเภทต่าง ๆ 

2.  ปฏิบัติงานตามขั้นตอน  จัดประชุมอบรมสัมมนา 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมอบรมสัมมนา  ขั้นตอน  รูปแบบ  เอกสาร  สถานที่  วัสดุ

อุปกรณ์ในการประชุม  พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการจัดประชุมอบรมสัมมนาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดหัวข้อเรื่อง 

รหัสวิชา  20220307  รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

หัวข้อหลัก  (Main  Element) /  

หน่วยการเรียนรู้  (  Learning  Unit) 
หัวข้อย่อย  (Element) 

หนว่ยที่  1.   ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดประชุม

อบรมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยที่  2.   ขัน้ตอนการจัดประชุม 

 

 

 

 

หนว่ยที่  3.   รูปแบบการจัดประชุมอบรมสัมมนา

  

 

 

หนว่ยที่  4.   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม

อบรมสัมมนา  

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยที่  5.   การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดประชุมอบรมสัมมนา 

-  ความหมายของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  ความส าคัญของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  ประโยชน์ของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  วัตถุประสงค์ของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  องค์ประกอบในการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

-  ลักษณะการประชุมอบรมสัมมนาที่มปีระสิทธิภาพ 

-  เจตคติที่มตี่อการประชุมอบรมสัมมนา   

-  มารยาทในการใชท้ี่ประชุม 

-  ขัน้ตอนการจัดประชุม 

-  การตัดสินใจให้มีการประชุม 

-  การเตรียมการประชุม 

-  การจัดประชุม 

-  การเขียนรายงานการประชุม 

-  รูปแบบการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

-  จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา 

-  ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการประชุมอบรมสัมมนา 

-  โครงการอบรมสัมมนา 

-  เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 

-  รายชื่อผูเ้ข้าร่วมอบรมสัมมนา 

-  หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

-  ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการอบรม

สัมมนา 

-  หนังสือเชิญวิทยากร 

-  ก าหนดการอบรมสัมมนา 

-  ค ากล่าวรายงาน  กล่าวเปิด  กล่าวปิดการอบรม

สัมมนา 

-  หนังสือขอบคุณวิทยากร/รายงานผลการจัดอบรม

สัมมนา 



 

 

 

 

 

 

หนว่ยที่  6.    การจัดอบรมสัมมนา 

    

 

-  การรับรู้ของผู้เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา 

-  ประโยชน์ของการใชอุ้ปกรณ์ 

-  ลักษณะของอุปกรณ์ที่ดี 

-  ประเภทของอุปกรณ์การประชุมอบรมสัมมนา 

-  หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการประชุม

อบรมสัมมนา 

-  การจัดห้องประชุมอบรมสัมมนา 

-  การจัดสถานที่ส าหรับการประชุมอบรมสัมมนา 

-  การจัดโต๊ะหมูบู่ชา 

-  การจัดอบรมสัมมนาส าหรับการเรียน การสอน 

-  การจัดอบรมสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรอืองค์กร

ธุรกิจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะ 

รหัสวิชา  20220307  รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะ 

หนว่ยที่   1  

  

หนว่ยที่  2 

 

 

หนว่ยที่  3 

 

หนว่ยที่  4 

 

 

หนว่ยที่  5 

 

 

หนว่ยที่  6 

 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรม

สัมมนา 

 

ขั้นตอนการจัดประชุม 

 

 

รูปแบบการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอบรม

สัมมนา  

 

การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

ประชุมอบรมสัมมนา 

 

การจัดอบรมสัมมนา 

   

 

  

นักเรียน นักศึกษามีความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัด

ประชุมอบรมสัมมนา 

นักเรียน นักศึกษารู้จักขั้นตอนการประชุมอบรม

สัมมนา  การเตรียมการ การจัดประชุม การเขียน

รายงานการประชุมได้ 

นักเรียน นักศึกษารู้จักรูปแบบของการจัดประชุม  

และรู้จักศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการประชุมอบรม

สัมมนา  

นักเรียน นักศึกษาสามารถเขียนโครงการประชุม

อบรมสัมมนา  ตลอดจนรูถ้ึงเอกสารต่าง ๆที่

เกี่ยวข้องกับการประชุมอบรมสัมมนา 

นักเรียน นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการจัดสถานที่ 

ประเภทของอุปกรณ์  หลักการใชอุ้ปกรณ์  การจัด

โต๊ะหมู่บูชา  และการจัดห้องอบรมสัมมนาได้ 

นักเรียน นักศึกษารู้จักการจัดอบรมสัมมนาส าหรับ

การเรียน การสอน และการจัดอบรมสัมมนา

ส าหรับหน่วยงานหรอืองค์กรธุรกิจได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการเรียนรู ้

รหัสวิชา  20220307  รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ ชั่วโมงท่ี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

ขั้นตอนการจัดประชุม 

รูปแบบการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

การจัดอบรมสัมมนา 

 

1-2 

3-6 

7-9 

10-12 

13-14 

15-18 

1-6 

7-18 

19-27 

28-36 

36-41 

42-54 

 

รวม 18 54 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  20220307     รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ชื่อหน่วย   ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

เรื่อง  ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 
 

 
 

การประชุมอบรมสัมมนาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริหารงาน  และการท างานเป็นหมูค่ณะ  ส าหรับ

องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  การประชุมที่มีประสิทธิภาพ  ต้องมีเป้าหมายแน่นอน  

มีวาระการประชุมชัดเจน  ไม่ใช้เวลานานเกินไป  ผูเ้ข้าร่วมประชุมมสี่วนรว่มแสดงความคิดเห็น 

 
 

(สิ่งท่ีต้องการให้เกิดการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าดว้ยกัน)  

1.  ความหมายของการประชุมและการอบรมสัมมนา 

2.  ความส าคัญของการประชุมอบรมสัมมนา 

3.  ประโยชน์ของการประชุมอบรมสัมมนา 

4.  วัตถุประสงค์ของการประชุมอบรมสัมมนา 

5.  องค์ประกอบในการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

6.  ลักษณะการประชุมอบรมสัมมนาที่มปีระสิทธิภาพ 

7.  เจตคติตอ่การประชุมอบรมสัมมนา 

8.  มารยาทในการใชท้ี่ประชุม 

 
 

            3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1. อธิบายความหมายของการประชุมและการอบรมสัมมนาได้ 

2. บอกความส าคัญของการประชุมอบรมสัมมนาได้ 

3.  บอกประโยชน์ของการประชุมอบรมสัมมนาได้ 

4.  บอกวัตถุประสงค์ของการประชุมอบรมสัมมนาได้ 

5.  สามารถแยกแยะองค์ประกอบในการจัดประชุมอบรมสัมมนาได้ 

6. บอก ลักษณะการประชุมอบรมสัมมนาที่มปีระสิทธิภาพได้ 

7.  แยกแยะเจตคติตอ่การประชุมอบรมสัมมนาได้ 

8.  บอกมารยาทในการใชท้ี่ประชุมได้ 

1.  สาระส าคัญ      

3.  จุดประสงค์การ

เรยีนรู้   

2.  สมรรถนะอาชีพ/ มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 



      3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 มีการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็น

ได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมวีินัย ความรับผดิชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความสนใจใฝรู่้  ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
 

 

 

1.ด้านความรู้/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ความหมายของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  ความส าคัญของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  ประโยชน์ของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  วัตถุประสงค์ของการประชุมอบรมสัมมนา 

-  องค์ประกอบในการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

-  ลักษณะการประชุมอบรมสัมมนาที่มปีระสิทธิภาพ 

-  เจตคติที่มตี่อการประชุมอบรมสัมมนา   

-  มารยาทในการใชท้ี่ประชุม 

2.ด้านทักษะ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอืเรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

ขั้นสรุป 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวงศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนใหม้ี

คุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็น

ไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมเีหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

4. เน้ือหาสาระการสอน/การ

เรยีน 



ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อมกับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้น

ชีวติประจ าวันและในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการเรียน 

3.ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในหลักการ ขอ้สรุปแล้ว ให้ผู้เรยีนฝึกการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวัน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ผู้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงาน

ทุกชิน้ส่งครูผูส้อน 
 

 

 
 

1. หนังสอืเรียน วิชาการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

2. รูปภาพ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน  

4. แผน่ใส 

5. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

5.  สื่อการเรียนรู้ 
 



 

 

ในสถานศึกษา 

หอ้งสมุดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

หอ้งเรียนประจ าแผนกวิชา 

นอกสถานศึกษา 

หอ้งสมุดประชาชน 

การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 

 

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของคร ู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอื

เรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวง

ศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนให้

มีคุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้าน

ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน

ภูมคิุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อม

กับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้นชีวติประจ าวันและ

ในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ 

จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

6.  แหล่งการเรียนรู้  
 

7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรอืกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอน 
 



เหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสรุป 

สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม หรอือภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  

 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการ

เรียน 

ขั้นสรุป 

ทดสอบการเรียนรูข้องผู้เรยีนในเรื่องที่บรรยาย

โดยวิธีการสุ่มถามผูเ้รียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   

ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้และน างานที่

มอบหมายทุกชิน้ส่งผูส้อน 

 

 
 

 

 8.1  งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

   ก่อนเรยีน 

1.วัดความตรงต่อเวลา 

2.วัดความสนใจความรับผดิชอบในการเตรยีมอุปกรณ์การเรียน 

       ขณะเรยีน 

1.สังเกตความสนใจในการซักถาม 

2.สังเกตการท างานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

3.ตรวจแบบฝกึหัด 

4.สังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน 

    หลังเรียน           

1.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 

2.ตรวจแบบฝกึหัดท้ายบท 

3.ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

8.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าคัญของผู้เรยีน   
      นักเรียน  นักศึกษา มคีวามรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

8.3 รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 

   วิธีการประเมิน 

ท าแบบทดสอบ ได้เกินร้อยละ50 

8.  กระบวนการวัดผลและ

ประเมินผล  
 



     เคร่ืองมือ 

1. ใบงาน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรยีน 

         เกณฑ์การให้คะแนน  

 1.  ใบงาน 

 2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  แบบทดสอบหลังเรยีน 

     เกณฑ์การตัดสินการผ่าน 

ร้อยละ 80 – 100        หมายถึง                        ผลการเรียนดีมาก  

ร้อยละ 70 – 79          หมายถึง                        ผลการเรียนดี  

ร้อยละ  60 – 69          หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง  

ร้อยละ  50 – 59         หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ์  

ต่ ากว่าร้อยละ 50         หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์       

 

 

9.1  ผลการใช้แผนการสอน 

       ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

       ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของเวลาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

9.2 ผลการเรียนของผู้เรยีน 

        การมสี่วนรว่มของผู้เรยีน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.3  ผลการสอนของครู 

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการสอน 
 



        กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

             เป็นไปตามแผน             ไม่เป็นไปตามแผน               อื่น 

ๆ.................................................    

        ผลสมัฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครู 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.4 ปัญหาอุปสรรค 

     

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

9.5 แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

..................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................ครูผูส้อน  

(...................................................) 

........./................/.................... 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  20220307     รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ชื่อหน่วย  ขั้นตอนการจัดประชุม 

เรื่อง  ขั้นตอนการจัดประชุม 
 

 
 

การประชุมเป็นกระบวนการที่มีการด าเนนิงานเป็นล าดับขั้นตอนอย่างตอ่เนื่อง  โดยผู้จัดประชุมและผู้

เข้าประชุมตอ้งรว่มมอืกัน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุมอย่างมปีระสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  

การตัดสินใจให้มีการประชุม  การเตรียมการประชุม  การจัดประชุม  และการท ารายงานการประชุม 

 
 

(สิ่งท่ีต้องการให้เกิดการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าดว้ยกัน)  

1.  การตัดสินใจให้มีการประชุม 

2.  การเตรียมการประชุม 

3.  การด าเนินการประชุม 

4.  บทบาทต่าง ๆของผูเ้กี่ยวข้องกับการประชุม 

5.  การท ารายงานการประชุม 

 
 

            3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.  บอกถึงการตัดสินใจให้มีการประชุมได้ 

2.  บอกถึงสิ่งที่ตอ้งเตรยีมในการจัดประชุมได้ 

3.  สามารถด าเนินการประชุมได้ 

4.  บอกบทบาทต่าง ๆของผูเ้กี่ยวข้องกับการประชุมได้ 

5.  สามารถท ารายงานการประชุมได้ 

      3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 มีการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็น

ได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมวีินัย ความรับผดิชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความสนใจใฝรู่้  ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 

 
 

1.  สาระส าคัญ      

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

2.  สมรรถนะอาชีพ/ มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 



 

 

 

1.ด้านความรู้/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ขัน้ตอนการจัดประชุม 

-  การตัดสินใจให้มีการประชุม 

-  การเตรียมการประชุม 

-  การจัดประชุม 

-  การเขียนรายงานการประชุม 

2.ด้านทักษะ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอืเรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

ขั้นสรุป 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวงศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนใหม้ี

คุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็น

ไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมเีหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

4. เน้ือหาสาระการสอน/การเรียน 



ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อมกับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้น

ชีวติประจ าวันและในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการเรียน 

3.ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในหลักการ ขอ้สรุปแล้ว ให้ผู้เรยีนฝึกการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวัน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ผู้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงาน

ทุกชิน้ส่งครูผูส้อน 

 
 

 
 

1. หนังสอืเรียน วิชาการจัดประชุมอบรมอบรมสัมมนา 

2. รูปภาพ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน  

4. แผน่ใส 

5. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

ในสถานศึกษา 

หอ้งสมุดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

หอ้งเรียนประจ าแผนกวิชา 

5.  สื่อการเรียนรู้ 
 

6.  แหล่งการเรียนรู้  
 



นอกสถานศึกษา 

หอ้งสมุดประชาชน 

การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของคร ู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอื

เรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวง

ศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนให้

มีคุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้าน

ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน

ภูมคิุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี

เหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อม

กับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้นชีวติประจ าวันและ

ในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ 

จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการ

เรียน 

 

 

 

 

7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรอืกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 



ขั้นสรุป 

สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม หรอือภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  

 

ขั้นสรุป 

ทดสอบการเรียนรูข้องผู้เรยีนในเรื่องที่บรรยาย

โดยวิธีการสุ่มถามผูเ้รียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   

ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้และน างานที่

มอบหมายทุกชิน้ส่งผูส้อน 

 

 

 
 
 

 

 8.1  งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

   ก่อนเรยีน 

1.วัดความตรงต่อเวลา 

2.วัดความสนใจความรับผดิชอบในการเตรยีมอุปกรณ์การเรียน 

       ขณะเรยีน 

1.สังเกตความสนใจในการซักถาม 

2.สังเกตการท างานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

3.ตรวจแบบฝกึหัด 

4.สังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน 

    หลังเรียน           

1.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 

2.ตรวจแบบฝกึหัดท้ายบท 

3.ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

8.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าคัญของผู้เรยีน   
      นักเรียน  นักศึกษา มคีวามรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

8.3 รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 

   วิธีการประเมิน 

ท าแบบทดสอบ ได้เกินร้อยละ50 

 

 

8.  กระบวนการวัดผลและประเมินผล  
 



     เคร่ืองมือ 

1. ใบงาน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรยีน 

         เกณฑ์การให้คะแนน  

 1.  ใบงาน 

 2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  แบบทดสอบหลังเรยีน 

     เกณฑ์การตัดสินการผ่าน 

ร้อยละ 80 – 100        หมายถึง                        ผลการเรียนดีมาก  

ร้อยละ 70 – 79          หมายถึง                        ผลการเรียนดี  

ร้อยละ  60 – 69          หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง  

ร้อยละ  50 – 59         หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ์  

ต่ ากว่าร้อยละ 50         หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์       
 

 

 

 

 

 

9.1  ผลการใช้แผนการสอน 

       ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

       ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของเวลาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

9.2 ผลการเรียนของผู้เรยีน 

        การมสี่วนรว่มของผู้เรยีน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู/้บันทึกหลังการสอน 
 



             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.3  ผลการสอนของครู 

        กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

             เป็นไปตามแผน             ไม่เป็นไปตามแผน               อื่น ๆ................................. 

        ผลสมัฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครู 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.4 ปัญหาอุปสรรค 

......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

9.5 แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................ครูผูส้อน  

(..........................................................) 

........./................/.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  20220307     รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ชื่อหน่วย  รูปแบบการจัดประชุมอบรมอบรมสัมมนา 

เรื่อง  ขั้นตอนการจัดประชุม 
 

 
 

รูปแบบของการจัดประชุมมอียู่หลายประเภท  เชน่  แบบกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย  แบบกลุ่มผสม  ขึน้อยู่

กับจุดประสงคข์องการจัดประชุมอบรมอบรมสัมมนา  ว่าต้องการอะไร  จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมมากน้อย

เพียงใด  เชน่  การประชุมเพื่อแจ้งข่าวสาร  เพื่อวางแผน  เพื่อปรึกษาหารอื เพื่อประเมนิผล  และเพื่อพิธีการ

ต่างๆ  การประชุมคณะกรรมการ  การประชุมอภปิรายกลุ่มย่อย  การระดมสมอง  การประชุมทางวชิาการ  

และการประชุมใหญ่ประจ าปีเป็นต้น 

 
 

(สิ่งท่ีต้องการให้เกิดการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าดว้ยกัน)  

1.  รูปแบบการจัดประชุมอบรมอบรมสัมมนา 

2.  จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมอบรมอบรมสัมมนา 

3.  ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการประชุมอบรมอบรมสัมมนา 

 
 

            3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.  ผูเ้รียนสามารถบอกรูปแบบการจัดประชุมแตล่ะประเภทได้ 

2.  ผูเ้รียนสามารถบอกจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมอบรมอบรมสัมมนากับรูปแบบการประชุมแบบต่างๆได้ 

3.  ผูเ้รียนสามารถอธิบายศัพท์เกี่ยวกับการประชุมอบรมอบรมสัมมนาได้ 

4.  ผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบัติการจัดการประชุมรูปแบบต่างๆได้ 

      3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 มีการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็น

ได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมวีินัย ความรับผดิชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความสนใจใฝรู่้  ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 

 

 

 

 

1.  สาระส าคัญ      

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

2.  สมรรถนะอาชีพ/ มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 



 

 

 

1.ด้านความรู้/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  รูปแบบการจัดประชุมอบรมอบรมสัมมนา 

-  จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมอบรมอบรมสัมมนา 

-  ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการประชุมอบรมสัมมนา 

2.ด้านทักษะ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอืเรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

ขั้นสรุป 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวงศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนใหม้ี

คุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็น

ไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมเีหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. เน้ือหาสาระการสอน/การเรียน 



3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อมกับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้น

ชีวติประจ าวันและในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการเรียน 

3.ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในหลักการ ขอ้สรุปแล้ว ให้ผู้เรยีนฝึกการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวัน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ผู้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงาน

ทุกชิน้ส่งครูผูส้อน 
 

 
 

1. หนังสอืเรียน วิชาการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

2. รูปภาพ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน  

4. แผน่ใส 

5. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

ในสถานศึกษา 

หอ้งสมุดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

หอ้งเรียนประจ าแผนกวิชา 

นอกสถานศึกษา 

หอ้งสมุดประชาชน 

การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 

5.  สื่อการเรียนรู้ 
 

6.  แหล่งการเรียนรู้  
 



การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

 

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของคร ู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสือ

เรียน 

5. ซักถามนักเรยีนเก่ียวกับเนือ้หาที่เรยีน 

6. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปผลการเรยีนรู ้

7. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

8. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวงศึกษา 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสรมิพัฒนาผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย 

(Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความ

เป็นไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 

(Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อ

บูรณาการเขา้กับกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

10. ครูซักถามนักเรยีนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรือไม ่

11. ครูให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสรุป 

สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม หรอือภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อม

กับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้นชีวติประจ าวันและ

ในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ 

จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการ

เรียน 

ขั้นสรุป 

ทดสอบการเรียนรูข้องผู้เรยีนในเรื่องที่บรรยาย

โดยวิธีการสุ่มถามผูเ้รียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   

ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้และน างานที่

มอบหมายทุกชิน้ส่งผูส้อน 

 

7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรอืกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 



 
 

 

 8.1  งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

   ก่อนเรยีน 

1.วัดความตรงต่อเวลา 

2.วัดความสนใจความรับผดิชอบในการเตรยีมอุปกรณ์การเรียน 

       ขณะเรยีน 

1.สังเกตความสนใจในการซักถาม 

2.สังเกตการท างานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

3.ตรวจแบบฝกึหัด 

4.สังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน 

    หลังเรียน           

1.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 

2.ตรวจแบบฝกึหัดท้ายบท 

3.ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

8.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าคัญของผู้เรยีน   
      นักเรียน  นักศึกษา มคีวามรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

8.3 รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 

   วิธีการประเมิน 

ท าแบบทดสอบ ได้เกินร้อยละ50 

     เคร่ืองมือ 

1. ใบงาน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรยีน 

         เกณฑ์การให้คะแนน  

 1.  ใบงาน 

 2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  แบบทดสอบหลังเรยีน 

 

 

 

8.  กระบวนการวัดผลและประเมินผล  
 



     เกณฑ์การตัดสินการผ่าน 

ร้อยละ 80 – 100        หมายถึง                        ผลการเรียนดีมาก  

ร้อยละ 70 – 79          หมายถึง                        ผลการเรียนดี  

ร้อยละ  60 – 69          หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง  

ร้อยละ  50 – 59         หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ์  

ต่ ากว่าร้อยละ 50         หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์       

 

 

9.1  ผลการใช้แผนการสอน 

       ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

       ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของเวลาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

9.2 ผลการเรียนของผู้เรยีน 

        การมสี่วนรว่มของผู้เรยีน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.3  ผลการสอนของครู 

        กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

             เป็นไปตามแผน             ไม่เป็นไปตามแผน               อื่น 

ๆ.................................................    

        ผลสมัฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครู 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.4 ปัญหาอุปสรรค 

     

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู/้บันทึกหลังการสอน 
 



......................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

9.5 แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

......................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ..................................................ครูผูส้อน  

(......................................................) 

........./................/.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  20220307     รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ชื่อหน่วย  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

เรื่อง  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอบรมสัมมนา 
 

 
 

การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา  นับว่ามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่ฝ่าย

เลขานุการหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย  จะต้องเตรียมการไว้เสียแต่เนิ่นๆ  เพื่อว่าเมื่อใกล้ถึงวันอบรมสัมมนาหรอื

ถึงวันอบรมสัมมนาจะได้ไม่ตอ้งยุ่งยาก  หรอืท างานด้วยความฉุกละหุก  ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 

 
 

(สิ่งท่ีต้องการให้เกิดการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าดว้ยกัน)  

1.  โครงการอบรมสัมมนา 

2.  เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 

3.  รายชื่อผูเ้ข้าร่วมอบรมสัมมนา 

4.  หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

5.  ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานอบรมสัมมนา 

6.  หนังสือเชิญวิทยากร 

7.  ก าหนดการอบรมสัมมนา 

8.  ค ากล่าวรายงาน  กล่าวเปิด – กล่าวปิดการอบรมสัมมนา 

9.  หนังสือขอบคุณวิทยากร 

10.  การประเมนิผลการอบรมสัมมนา 

11.  เอกสารรายงานสรุปผลการอบรมสัมมนา 

 
 

            3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.  อธิบายรูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาได้ 

2.  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาได้ 

      3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 มีการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็น

ได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมวีินัย ความรับผดิชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความสนใจใฝรู่้  ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 

1.  สาระส าคัญ      

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

2.  สมรรถนะอาชีพ/ มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 



 

 

 

1.ด้านความรู้/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  รูปแบบการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

-  จ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา 

-  ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับการประชุมอบรมสัมมนา 

2.ด้านทักษะ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอืเรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

ขั้นสรุป 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวงศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนใหม้ี

คุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็น

ไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมเีหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. เน้ือหาสาระการสอน/การเรียน 



3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อมกับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้น

ชีวติประจ าวันและในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการเรียน 

3.ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในหลักการ ขอ้สรุปแล้ว ให้ผู้เรยีนฝึกการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวัน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ผู้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงาน

ทุกชิน้ส่งครูผูส้อน 
 

 
 

1. หนังสอืเรียน วิชาการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

2. รูปภาพ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน  

4. แผน่ใส 

5. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

ในสถานศึกษา 

หอ้งสมุดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

หอ้งเรียนประจ าแผนกวิชา 

นอกสถานศึกษา 

หอ้งสมุดประชาชน 

การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 

5.  สื่อการเรียนรู้ 
 

6.  แหล่งการเรียนรู้  
 



การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

 

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของคร ู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสือ

เรียน 

5. ซักถามนักเรยีนเก่ียวกับเนือ้หาที่เรยีน 

6. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปผลการเรยีนรู ้

7. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

8. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวงศึกษา 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสรมิพัฒนาผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย 

(Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความ

เป็นไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 

(Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อ

บูรณาการเขา้กับกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสรุป 

สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม หรอือภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อม

กับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้นชีวติประจ าวันและ

ในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ 

จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการ

เรียน 

 

ขั้นสรุป 

ทดสอบการเรียนรูข้องผู้เรยีนในเรื่องที่บรรยาย

โดยวิธีการสุ่มถามผูเ้รียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   

ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้และน างานที่

มอบหมายทุกชิน้ส่งผูส้อน 

 

7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรอืกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 



 
 

 

 8.1  งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

   ก่อนเรยีน 

1.วัดความตรงต่อเวลา 

2.วัดความสนใจความรับผดิชอบในการเตรยีมอุปกรณ์การเรียน 

       ขณะเรยีน 

1.สังเกตความสนใจในการซักถาม 

2.สังเกตการท างานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

3.ตรวจแบบฝกึหัด 

4.สังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน 

    หลังเรียน           

1.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 

2.ตรวจแบบฝกึหัดท้ายบท 

3.ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

8.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าคัญของผู้เรยีน   
      นักเรียน  นักศึกษา มคีวามรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

8.3 รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 

   วิธีการประเมิน 

ท าแบบทดสอบ ได้เกินร้อยละ50 

     เคร่ืองมือ 

1. ใบงาน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรยีน 

         เกณฑ์การให้คะแนน  

 1.  ใบงาน 

 2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  แบบทดสอบหลังเรยีน 

     เกณฑ์การตัดสินการผ่าน 

ร้อยละ 80 – 100        หมายถึง                        ผลการเรียนดีมาก  

ร้อยละ 70 – 79          หมายถึง                        ผลการเรียนดี  

ร้อยละ  60 – 69          หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง  

ร้อยละ  50 – 59         หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ์  

8.  กระบวนการวัดผลและประเมินผล  
 



ต่ ากว่าร้อยละ 50         หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์       

 

 

9.1  ผลการใช้แผนการสอน 

       ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

       ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของเวลาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

9.2 ผลการเรียนของผู้เรยีน 

        การมสี่วนรว่มของผู้เรยีน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.3  ผลการสอนของครู 

        กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

             เป็นไปตามแผน             ไม่เป็นไปตามแผน               อื่นๆ...........................................  

        ผลสมัฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครู 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.4 ปัญหาอุปสรรค 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

9.5 แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................ครูผูส้อน  

(.......................................................) 

........./................/.................... 

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู/้บันทึกหลังการสอน 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  20220307     รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ชื่อหน่วย  การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

เรื่อง  การจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมอบรมสัมมนา 
 

 
 

ผูเ้ข้ารับการอบรมสัมมนาจะเกิดความรู้ได้มากที่สุดจากประสบการณต์รง  และรองลงไปคือการใช้

อุปกรณ์ประกอบตัวอักษร  และการใชค้ าตามล าดับ  การใชอุ้ปกรณ์ประกอบในการใชฝ้กึอบรม  จะช่วยใหเ้กิด

ความรับรู้มากขึ้น  และท าใหม้องเห็นเป็นรูปธรรม  อุปกรณ์ที่ดตี้องมีความชัดเจน  ใช้ง่าย  สะดวก  ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน  และท าใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมมสี่วนรว่ม 

 
 

(สิ่งท่ีต้องการให้เกิดการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าดว้ยกัน)  

1.  การรับรู้ของผู้เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา 

2.  ประโยชน์ของการใชอุ้ปกรณ์ 

3.  ลักษณะของอุปกรณ์ที่ดี 

4.  ประเภทของอุปกรณ์การประชุมอบรมสัมมนา 

5.  หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการประชุมอบรมสัมมนา 

6.  การจัดห้องประชุมอบรมสัมมนา 

7.  การจัดสถานที่ส าหรับการประชุมอบรมสัมมนา 

8.  การจัดโต๊ะหมูบู่ชา 

 
 

            3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.  ผูเ้รียนสามารถอธิบายการรับรู้ของผู้เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนาได้ 

2.  ผูเ้รียนสามารถบอกประโยชน์ของการใชอุ้ปกรณ์ได้ 

3.  ผูเ้รียนสามารถบอกลักษณะของอุปกรณ์ที่ดีได้ 

4.  ประเภทของอุปกรณ์การประชุมอบรมสัมมนาได้ 

5.  ผูเ้รียนสามารถบอกหลักการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการประชุมอบรมสัมมนาได้ 

6.  ผูเ้รียนสามารถบอกการจัดหอ้งประชุมอบรมสัมมนาได้ 

1.  สาระส าคัญ      

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

2.  สมรรถนะอาชีพ/ มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 



7.  ผูเ้รียนสามารถบอกการจัดสถานที่ส าหรับการประชุมอบรมสัมมนาได้  

8.  ผูเ้รียนสามารถบอกการจัดโต๊ะหมูบู่ชาได้ 

      3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 มีการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็น

ได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมวีินัย ความรับผดิชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความสนใจใฝรู่้  ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
 

 

 

1.ด้านความรู้/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การรับรู้ของผู้เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา 

-  ประโยชน์ของการใชอุ้ปกรณ์ 

-  ลักษณะของอุปกรณ์ที่ดี 

-  ประเภทของอุปกรณ์การประชุมอบรมสัมมนา 

-  หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการประชุมอบรมสัมมนา 

-  การจัดห้องประชุมอบรมสัมมนา 

-  การจัดสถานที่ส าหรับการประชุมอบรมสัมมนา 

-  การจัดโต๊ะหมูบู่ชา 

2.ด้านทักษะ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอืเรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

ขั้นสรุป 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวงศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนใหม้ี

คุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็น

ไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. เน้ือหาสาระการสอน/การเรียน 



ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมเีหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อมกับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้น

ชีวติประจ าวันและในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการเรียน 

3.ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในหลักการ ขอ้สรุปแล้ว ให้ผู้เรยีนฝึกการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวัน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ผู้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงาน

ทุกชิน้ส่งครูผูส้อน 
 

 
 

1. หนังสอืเรียน วิชาการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

2. รูปภาพ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน  

5.  สื่อการเรียนรู้ 
 



4. แผน่ใส 

5. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

ในสถานศึกษา 

หอ้งสมุดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

หอ้งเรียนประจ าแผนกวิชา 

นอกสถานศึกษา 

หอ้งสมุดประชาชน 

การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของคร ู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอื

เรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวง

ศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนให้

มีคุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้าน

ประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และความเป็นไทย (Decency) 3. ด้าน

ภูมคิุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อม

กับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้นชีวติประจ าวันและ

ในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ 

จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

6.  แหล่งการเรียนรู้  
 

7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรอืกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอน 
 



ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมี

เหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสรุป 

สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียนซักถาม หรอือภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  

 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการ

เรียน 

 

 

 

 

ขั้นสรุป 

ทดสอบการเรียนรูข้องผู้เรยีนในเรื่องที่บรรยาย

โดยวิธีการสุ่มถามผูเ้รียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   

ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้และน างานที่

มอบหมายทุกชิน้ส่งผูส้อน 
 
 

 

 8.1  งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

   ก่อนเรยีน 

1.วัดความตรงต่อเวลา 

2.วัดความสนใจความรับผดิชอบในการเตรยีมอุปกรณ์การเรียน 

       ขณะเรยีน 

1.สังเกตความสนใจในการซักถาม 

2.สังเกตการท างานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

3.ตรวจแบบฝกึหัด 

4.สังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน 

    หลังเรียน           

1.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 

2.ตรวจแบบฝกึหัดท้ายบท 

3.ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

8.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าคัญของผู้เรยีน   
      นักเรียน  นักศึกษา มคีวามรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

8.3 รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

8.  กระบวนการวัดผลและประเมินผล  
 



   วิธีการประเมิน 

ท าแบบทดสอบ ได้เกินร้อยละ50 

     เคร่ืองมือ 

1. ใบงาน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรยีน 

         เกณฑ์การให้คะแนน  

 1.  ใบงาน 

 2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  แบบทดสอบหลังเรยีน 

     เกณฑ์การตัดสินการผ่าน 

ร้อยละ 80 – 100        หมายถึง                        ผลการเรียนดีมาก  

ร้อยละ 70 – 79          หมายถึง                        ผลการเรียนดี  

ร้อยละ  60 – 69          หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง  

ร้อยละ  50 – 59         หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ์  

ต่ ากว่าร้อยละ 50         หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์       

 

 

9.1  ผลการใช้แผนการสอน 

       ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

       ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของเวลาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

9.2 ผลการเรียนของผู้เรยีน 

        การมสี่วนรว่มของผู้เรยีน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู/้บันทึกหลังการสอน 
 



             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.3  ผลการสอนของครู 

        กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

             เป็นไปตามแผน             ไม่เป็นไปตามแผน               อื่นๆ.........................................  

        ผลสมัฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครู 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.4 ปัญหาอุปสรรค 

...................................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................................... 

9.5 แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................ครูผูส้อน  

(.........................................................) 

........./................/.................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสวิชา  20220307     รายวิชา  เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ชื่อหน่วย  การจัดอบรมสัมมนา 

เรื่อง  การจัดอบรมสัมมนา 

 

 

 
 

ผูเ้ข้ารับการอบรมสัมมนาจะเกิดความรู้ได้มากที่สุดจากประสบการณต์รง  และรองลงไปคือการใช้

อุปกรณ์ประกอบตัวอักษร  และการใชค้ าตามล าดับ  การใชอุ้ปกรณ์ประกอบในการใชฝ้กึอบรม  จะช่วยใหเ้กิด

ความรับรู้มากขึ้น  และท าใหม้องเห็นเป็นรูปธรรม  อุปกรณ์ที่ดตี้องมีความชัดเจน  ใช้ง่าย  สะดวก  ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน  และท าใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมมสี่วนรว่ม 

 
 

(สิ่งท่ีต้องการให้เกิดการประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทักษะ คุณธรรม เข้าดว้ยกัน)  

1.  การจัดอบรมสัมมนาส าหรับการเรียน การสอน 

2.  การจัดอบรมสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรอืองค์กรธุรกิจ 

 
 

            3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป 

1.  ผูเ้รียนสามารถจัดอบรมสัมมนาส าหรับการเรียน การสอนได้ 

2.  ผูเ้รียนสามารถจัดอบรมสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรอืองค์กรธุรกิจได้ 

      3.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 มีการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็น

ได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมวีินัย ความรับผดิชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง  ความสนใจใฝรู่้  ความรัก
สามัคคี ความกตัญญูกตเวที 

 

 

 

1.  สาระส าคัญ      

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

2.  สมรรถนะอาชีพ/ มาตรฐานการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 



 

 

 

1.ด้านความรู้/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การจัดอบรมสัมมนาส าหรับการเรียน การสอน 

-  การจัดอบรมสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรอืองค์กรธุรกิจ 

2.ด้านทักษะ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจง้จุดประสงค์การเรียนรู้ หนว่ยการเรียน 

ขั้นสอนทฤษฎี 

2. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูใหน้ักเรียนศกึษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสอืเรียน 

5. ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเนือ้หาที่เรยีน 

ขั้นสรุป 

6. ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปผลการเรียนรู้ 

7. ครูใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

8. ครูแจง้นโยบายสถานศกึษา 3D ของกระทรวงศกึษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุง่สง่เสริมพัฒนาผู้เรยีนใหม้ี

คุณลักษณะที่ดงีาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็น

ไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมเีหตุผล 3. การมภีูมคิุ้มกันในตัวที่ด ี

10. ครูซักถามนักเรียนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรอืไม่ 

11. ครูใหน้ักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช้ 

12. ครูใหน้ักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ 

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรียนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรียนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. เน้ือหาสาระการสอน/การเรียน 



4. นักเรียนศกึษาหนว่ยการเรียนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรียนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรียนจดบันทึกนโยบายสถานศกึษา     3 D พร้อมกับอภปิรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้น

ชีวติประจ าวันและในรายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรียนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายาม

สืบค้นข้อมูลและปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมเีหตุผล 

9. นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ จัดหอ้งเรียนให้เรียบร้อย 

ขั้นน าไปใช้ 

10. นักเรียนท าแบบสรุปผลการเรียนรู้ประจ าหนว่ยการเรียน 

3.ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

  เมื่อเห็นวา่ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในหลักการ ขอ้สรุปแล้ว ให้ผู้เรยีนฝึกการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้

ในชีวติประจ าวัน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ผู้เรยีนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงาน

ทุกชิน้ส่งครูผูส้อน 
 

 
 

1. หนังสอืเรียน วิชาการจัดประชุมอบรมสัมมนา 

2. รูปภาพ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน  

4. แผน่ใส 

5. แบบประเมินผลการเรียนรู้  

 

 

ในสถานศึกษา 

หอ้งสมุดวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 

หอ้งเรียนประจ าแผนกวิชา 

นอกสถานศึกษา 

หอ้งสมุดประชาชน 

การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 

 

5.  สื่อการเรียนรู้ 
 

6.  แหล่งการเรียนรู้  
 



การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 

 

 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของคร ู ขั้นตอนการเรียนรู้หรือกิจกรรมของผู้เรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครูแจ้งจุดประสงคก์ารเรียนรู ้หน่วยการเรยีน 

ขั้นสอนทฤษฎ ี

2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ครูบรรยายเนือ้หาประกอบแผ่นใส/ power point 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาเนือ้หาการเรียนรูใ้นหนังสือ

เรียน 

5. ซักถามนักเรยีนเก่ียวกับเนือ้หาที่เรยีน 

6. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปผลการเรยีนรู ้

7. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

8. ครูแจ้งนโยบายสถานศึกษา 3D ของกระทรวงศึกษา 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสรมิพัฒนาผู้เรยีนให้มี

คุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน คอื 1. ด้านประชาธิปไตย 

(Democracy) 2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และความ

เป็นไทย (Decency) 3. ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 

(Drug – Free)  

9. ครูอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อ

บูรณาการเขา้กับกิจกรรมการเรยีนการสอน 

ประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 

3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

10. ครูซักถามนักเรยีนว่ามีขอ้สงสัยอะไรอีกหรือไม ่

11. ครูให้นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

ขั้นน าไปใช ้

12. ครูให้นักเรียนเขียนรายงานสรุปผลการเรยีนรู ้

13. ครูบันทึกหลังการสอน 

ขั้นสรุป 

สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนซักถาม หรืออภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน  

 

ขั้นสนใจปัญหา 

1. นักเรยีนจดบันทึกจุดประสงคก์ารเรียนรู ้

ขั้นศึกษาข้อมูล 

2. นักเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. นักเรยีนฟังครูบรรยายและจดบันทึก 

4. นักเรยีนศึกษาหน่วยการเรยีนที่ได้รับมอบหมาย 

5. นักเรยีนตอบค าถาม 

ขั้นพยายามและขั้นส าเร็จผล 

6. นักเรยีนช่วยกันสรุปเนือ้หาและจดบันทึก 

ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่องที่เรยีน และจดบันทึก 

7. นักเรยีนจดบันทึกนโยบายสถานศึกษา     3 D พรอ้มกับ

อภิปรายแนวทางน าไปปฏิบัติใชใ้นชีวติประจ าวันและใน

รายวิชาที่เรยีน 

8. นักเรยีนรับฟังและจดบันทึกหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงโดยมีความรับผดิชอบและพยายามสืบคน้ข้อมูลและ

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จอย่างมีเหตุผล 

9. นักเรยีนช่วยกันท าความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ ์จัด

ห้องเรียนให้เรยีบรอ้ย 

ขั้นน าไปใช ้

10. นักเรยีนท าแบบสรุปผลการเรยีนรูป้ระจ าหน่วยการเรยีน 

 

 

 

 

ขั้นสรุป 

ทดสอบการเรยีนรูข้องผู้เรยีนในเรื่องที่บรรยายโดย

วิธีการสุ่มถามผู้เรยีนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   ผู้เรยีนท า

แบบประเมินผลการเรียนรูแ้ละน างานที่มอบหมายทุกช้ินส่ง

ผู้สอน 

7.  กระบวนการจัดการเรียนรู้หรอืกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 



 

 

 8.1  งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 

   ก่อนเรียน 

1.วัดความตรงต่อเวลา 

2.วัดความสนใจความรับผดิชอบในการเตรยีมอุปกรณ์การเรยีน 

       ขณะเรยีน 

1.สังเกตความสนใจในการซักถาม 

2.สังเกตการท างานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

3.ตรวจแบบฝึกหัด 

4.สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน 

    หลังเรยีน           

1.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 

2.ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

3.ประเมินคุณลักษณะที่พงึประสงค ์

8.2 ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าคัญของผู้เรียน   

      นักเรยีน  นักศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8.3 รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู ้

   วิธกีารประเมิน 

ท าแบบทดสอบ ได้เกนิรอ้ยละ50 

     เครื่องมือ 

1. ใบงาน 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบทดสอบหลังเรียน 

         เกณฑ์การให้คะแนน  

 1.  ใบงาน 

 2.  แบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.  แบบทดสอบหลังเรียน 

     เกณฑ์การตัดสินการผ่าน 

รอ้ยละ 80 – 100        หมายถงึ                        ผลการเรียนดีมาก 

รอ้ยละ 70 – 79          หมายถงึ                        ผลการเรียนด ี

รอ้ยละ  60 – 69          หมายถงึ                        ผลการเรียนปานกลาง 

รอ้ยละ  50 – 59         หมายถงึ                        ผลการเรียนผ่านเกณฑ ์

ต่ ากว่าร้อยละ 50         หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์    
 

    

8.  กระบวนการวัดผลและประเมินผล  
 



 

 

9.1  ผลการใช้แผนการสอน 

       ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

       ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย 

        ความเหมาะสมของเวลาที่สอน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

9.2 ผลการเรียนของผู้เรยีน 

        การมสี่วนรว่มของผู้เรยีน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน 

             มาก                                   ปานกลาง                           น้อย    

        ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.3  ผลการสอนของครู 

        กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

             เป็นไปตามแผน             ไม่เป็นไปตามแผน               อื่นๆ............................................    

        ผลสมัฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของครู 

             สูง                                   ปานกลาง                             ต่ า    

9.4 ปัญหาอุปสรรค 

......................................................................................................................................................................     

...................................................................................................................................................................... 

9.5 แนวทางแก้ไข/การพัฒนา 

...................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................ครูผูส้อน  

(..........................................................) 

........./................/.................... 
 

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังการสอน 
 


