
 

 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

รหัส  20800201 วชิาระบบบริหารงานคุณภาพในองค์การ
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  
ประเภทวชิา อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 

 
จดัทาํโดย 

 นางปตญิา  มงัคละครีี  
สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 



 

 

บันทกึความคดิเห็นของผู้บริหาร 
 
 

ผู้บริหาร 
ความคดิเห็น 

ควร
อนุญาต 

ควรปรับปรุง อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1.        

……………………….. 
            (นางปติญา  มงัคละคีรี) 
       หวัหนา้สาขาวิชาการโรงแรม 

......./................./2560 
 

 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

 
2.       
         ……………………… 
        ( ผศ.สุจิน  สุนีย ์)        
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
              ...../................./2560 
 

 อนุญาต 

   ไม่อนุญาต เพราะ      
................................................................................ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คาํนํา 
 

 
การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้  รายวิชาระบบบริหารงานคุณภาพในองคก์าร  รหสัวชิา20800201 

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียน ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2559 

   การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ี ไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบั 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ดว้ยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคโ์ดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสอดแทรกหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขา้พเจา้หวงัวา่แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเล่มน้ี จะเป็น
ประโยชนแ์ก่ครู-อาจารยแ์ละผูเ้รียน หากมีขอ้บกพร่องขา้พเจา้ขอนอ้มรับและจะนาํไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

 
        ปติญา  มงัคละคีรี 
            คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
                  มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

สาขาวชิา/คณะ 
สาขาวิชาการโรงแรม       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมหาวิทยาลยันครพนม 
 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1.รหัสและช่ือรายวชิา 
20800201    วิชาระบบบริหารงานคุณภาพ 
2.จํานวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต   3 (3-0-6) 
3.หลกัสูตร  และประเภทของรายวชิา 
     3.1  หลกัสูตร 
           ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
3.2 ประเภทของรายวชิา 

หมวดทกัษะวชิาชีพ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 
 

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
   นางปติญา  มงัคละคีรี 
 
5.ภาคการศึกษา  ช้ันปีทีเ่รียน 
   ภาคการศึกษาท่ี 1            ระดบัชั้นปวส.1 และ ปวส.2 
6.รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
   ไม่มี 
7.รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
   ไม่มี 
8.สถานทีเ่รียน 
   หอ้งปฏิบติั 1   สาขาวิชาการโรงแรม 
 
9.วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังล่าสุด 
        - 
 



 

 

1.1 ตารางวเิคราะห์รายวชิา 
รหสัวิชา20800201      วิชาระบบบริหารงานคุณภาพองคก์าร    จาํนวน   3   หน่วยกิต 
ชั้นปวส. 2 และ ปวส.1  สาขาวิชาการโรงแรม 

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ือหน่วยการสอน/การเรียนรู้ 

ด้านพุทธิพสัิย 

  ด้
าน
ทกั

ษะ
พสิั

ย(
5) 

  ด้
าน
จิต

พสิั
ย(
5) 

รว
ม(

40
) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
ค ญั

 

จํา
นว

นชั่
วโ
มง

 

คว
าม
รู้ (
5) 

คว
าม
ข้า
ใจ

(5)
 

นํา
ไป
ใช้

(5)
 

ว เิค
รา
ะห์

(5)
 

สัง
เค
รา
ะห์

(5)
 

ปร
ะเมิ

นค่
า(5

) 

1. ความหมายและประเภทขององคก์าร 1 1 1 4 - - 4 4 15 5 6 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร 1 2 2 2 - -   3 5 15 4 6 

3. การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่ม
ผลผลิต 

1 3 2 1 - - 5 4 16 3 9 

4. การจดัการความเส่ียง 
 

1 3 2 3 - - 4 5 18 2 6 

5. การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร 
 

1 2 2 2 - - 4 4 15 7 9 

6. กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน 
 

1 3 4 1 - - 5 5 19 1 6 

7. ระบบคุณภาพและการจดัการงานอาชีพ 1 2 4 1 - - 4 5 17  6 
8. การเพ่ิมผลผลิตและการจดัการงานอาชีพ 1 2 4 1 - - 3 5 16  3 

สอบปลายภาค           3 

รวมคะแนน 8 18 21 15 - - 32 37    54 
ลาํดับความสําคญั 6 4 3 5 - - 2 1    

คาํอธิบาย5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัของแต่ละรายการมี  5 ระดบั คือ 1, 2, 3, 4, 5   

 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้ 
รหสัวิชา20800201     ช่ือวิระบบบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 
จาํนวนหน่วยกิต 3    หน่วยกิต  จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ 3 ชัว่โมง  54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่1 
ช่ือหน่วยการสอน  การจัดองค์การ 

1. อธิบายความหมายและประเภทขององคก์าร 
2. ระบุประเภทขององคก์าร 
3. คน้ควา้โครงสร้างขององคก์าร 
4. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทนรักษา

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6.   แสดงพฤติกรรมถึงความสนใจใฝ่รู้ มีความรัก    
      สามคัคี  ความซ่ือสตัย ์ ความเป็นประชาธิปไตย 

 
หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอน  การเพิม่ประสิทธิภาพใน
องค์การ 

 

1. บอกนโยบายองคก์ารและการวางแผนธุรกิจ 
2. จาํแนกวิธีการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
3.  วิเคราะห์กลยทุธ์ท่ีใชใ้นองคก์ารธุรกิจ 
4. ยกตวัอยา่งวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร 
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั รอบคอบ อดทน 

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6.    แสดงพฤติกรรมความกลา้แสดงออก สนใจใฝ่รู้      
       มีความซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบ 

 
หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน   การบริหารงานคุณภาพและ
การเพิม่ผลผลติ 

 

1. อธิบายแนวคิดการบริหารงานคุณภาพท่ีถูกตอ้ง 
2. บอกเคร่ืองมือและเทคนิคการบริหารงานคุณภาพ

และวิธีการเพิม่ผลผลิตในองคก์ารต่างๆ 
3. เขียนmind mapวิธีการเพิ่มผลผลิตในองคก์าร 
4.  ปฏิบติังานดว้ยมีวนิยั  รอบคอบ อดทน 
5. แสดงพฤติกรรมมีความรับผดิชอบ สนใจใฝ่รู้

ประหยดัซ่ือสตัย ์และ รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 
 



 

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู้ 
หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน การจัดการความเส่ียง 

1. อธิบายการกาํหนดและประเมินความเส่ียงใน
องคก์าร 

2. ยกตวัอยา่งการวางแผนการจดัการความเส่ียงใน
องคก์าร 

3. จาํแนกประเภทของความเส่ียง 
4. วิเคราะห์กรณีศึกษาการจดัการความเส่ียงใน

องคก์ารหน่วยงานของรัฐ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความมีวินยั  อดทน รอบคอบ

รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6.    แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้  รักสามคัคี     
      ซ่ือสตัย ์ มีความมัน่ใจในตนเอง 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน การจัดการความขัดแย้งใน
องค์การ 

1. อธิบายเก่ียวกบัความหมายและประเภทความ
ขดัแยง้ในองคก์าร 

2. จาํแนกสาเหตุของความขดัแยง้ในองคก์าร 
3. วิเคราะห์การบริหารงานคุณภาพดว้ยการจดัการ

ความขดัแยง้ในองคก์าร 
4. สรุปสาเหตุของกระบวนการความขดัแยง้ 
5. ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้

แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 

6. แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ
รับผดิชอบ ประหยดั รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน  กลยุทธ์การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการทาํงาน 
 

1.อธิบายการกาํหนดประสิทธิภาพการทาํงานใน
องคก์ารต่างๆ 
 2.ระบุการออกแบบประสิทธิภาพการทาํงานใน
องคก์ารต่างๆ 
3. คน้ควา้กลยทุธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร
ต่างๆ 
4.  เขียนแผนภูมิกระบวนการใหบ้ริการขององคก์าร
ต่างๆ 
 5.ปฏิบติังานดว้ยความสนใจใฝ่รู้   มีวินยั  รอบคอบ  



 

 

อดทนและตรงต่อเวลา 
6.  แสดงพฤติกรรมกลา้แสดงออก  ความประหยดั 
ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผดิชอบมีความสามคัคี 
 

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน  ระบบคุณภาพและการจัดการ
งานอาชีพ 
 

1.   อธิบายเก่ียวกบัการจดัการงานอาชีพในองคก์าร
ต่างๆ 
2.   ระบุขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 
3.  วิเคราะห์ขอ้ปฏิบติัก่อนการไดใ้บรับรองคุณภาพ
ขององคก์ารต่างๆ 
4.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้
แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 

5.   แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ
รับผดิชอบ ประหยดั รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

หน่วยการสอนที ่8 
ช่ือหน่วยการสอน  การเพิม่ผลผลติและการจัดการ
งานอาชีพ 
 

1.  อธิบายวิธีการเพิ่มผลผลิตและการจดัการงานอาชีพ
ในองคก์ารต่างๆ 
2.  เลือกวิธีการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตอยา่ง
เหมาะสม 
3.  วิเคราะห์กรณีศึกษาการลดตน้ทุนในองคก์าร 
และสรุปสาเหตุของกระบวนการความขดัแยง้ 
4.   ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ อดทน กลา้
แสดงออกและเป็นประชาธิปไตย 

5.  แสดงพฤติกรรมมีความสนใจใฝ่รู้ มีความ
รับผดิชอบ ประหยดั รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 ตารางวเิคราะห์สมรรถนะรายวชิา 
โดยบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง/ผล  5  มิต ิ/ นโยบาย 3 D และ 11  ด ี 11  เก่ง 
รหัส20800201     วชิาระบบบริหารงานคุณภาพในองค์การ     หน่วยกติ  3  (3-0-6) 
ระดับช้ันปวส.2 และปวส.1              สาขาวชิาการโรงแรม 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
50

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(
5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(
5) 

ขย
นัอ

ดท
น(
5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่1  
ช่ือหน่วยการสอน   การจัดองค์การ   

3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 37 6 

หน่วยการสอนที ่ 2 
ช่ือหน่วยการสอนการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในองค์การ 
 

3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 35 4 

หน่วยการสอนที ่3 
ช่ือหน่วยการสอน     การบริหารงาน
คุณภาพและการเพิม่ผลผลติ 
 

4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 36 3 

หน่วยการสอนที ่4 
ช่ือหน่วยการสอน  การจัดการความ
เส่ียง 
 

3 5 3 5 4 3 3 4 5 3 39 1 

หน่วยการสอนที ่5 
ช่ือหน่วยการสอน  การจัดการความ
ขัดแย้งในองค์การ 

 

3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 32 5 

 



 

 

 
 

 
 
 

ช่ือหน่วยการสอน/ 
สมรรถนะรายวชิา 

ทางสายกลาง 

รว
ม(
50

) 

ลาํ
ดับ

คว
าม
สํา
คญั

 

3ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ความรู้ คุณธรรม 

พอ
ปร

ะม
าณ

(5)
 

มีเ
หตุ

ผล
(5)

 

มีภู
มิคุ้

มก
นั(
5) 

รอ
บรู้

(5)
 

รอ
บค

อบ
(5)

 

ระ
มัด

ระ
วงั

(5)
 

ซื่อ
สัต

ย์สุ
จริ
ต(
5) 

ขย
นัอ

ดท
น(
5) 

มีส
ติปั

ญญ
า(5

) 

แบ่
งปั

น(
5) 

หน่วยการสอนที ่6 
ช่ือหน่วยการสอน   กลยุทธ์การเพิม่
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
 

3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 33 2 

หน่วยการสอนที ่7 
ช่ือหน่วยการสอน   ระบบคุณภาพและ
การจัดการงานอาชีพ 
 

2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 32  

หน่วยการสอนที ่8  
ช่ือหน่วยการสอน  การเพิม่ผลผลติและ
การจัดการงานอาชีพ 
 

3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 35  

รวม 35 45 36 51 37 30 35 39 48 35 318  
ลาํดับความสําคญั 6 3 5 1 4 7 6 4 2 6   
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
หมวดที ่ 2.  จุดประสงค์และมาตรฐานรายวชิา 

 

1.จุดประสงค์รายวชิา 

                 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารและองคก์ร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตหลกัการ

เพิ่มประสิทธ์ิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพิ่มประสิทธ์ิ

ภาพขององคก์ร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั 

ประหยดั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

 
  

  

2.มาตรฐานรายวชิา 
           1.    แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการองคก์ารและองคก์ร  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

           2.   การจดัการความเส่ียง และการเพิ่มประสิทธ์ิภาพการทาํงาน 

           3.   วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิ่มประสิทธ์ภาพขององคก์รตามหลกัการ 

           4.   เลือกกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

           5.  กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียงในงานอาชีพ 

           6.   ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

 

 
  



 

 

3.คาํอธิบายรายวชิา 

      
ศึกษาเก่ียวกับการจัดการองค์การและเพ่ิมประสิทธ์ภาพขององค์กร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิต  การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน  การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการงานอาชีพ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

หมวดที ่ 3.  ลกัษณะและการดาํเนินการ 
 
1.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
      54  ชัว่โมง 

สอนเสริม 
ไม่มี 

 

การฝึกปฏบัิติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
- ชัว่โมง  

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
       104  ชัว่โมง 

 
2.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
จดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ1ชัว่โมง/สปัดาห์ 
     (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

 

 
 
 



 

 

หมวดที ่ 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ทีต้่องพฒันา 
1. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. มีวินยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
3. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความสามคัคีในหมู่คณะ 
4. มีความซ่ือสตัยใ์นการทาํงานและกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี 
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
1.ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม หรือแสดง
ความคิดเห็น ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (Learning Center) 
2.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                 
ยกยอ่งผูเ้รียนท่ีทาํดีและทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเสียสละ เป็นตน้ 
3. ผูส้อนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีและใหค้วามสาํคญัต่อการมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา 
 
 
 

 
1.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกดา้นคุณธรรม - จริยธรรม ระหวา่งเรียนและในสถานศึกษาจากการ
สงัเกตและการร่วมกิจกรรมต่างๆ การตอบคาํถามและในโอกาสต่างๆท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
2. ประเมินผลโดยการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและประเมินตนเอง  
 

 
บูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
1. ผูเ้รียนเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัการใชง้าน 
2. ผูเ้รียนรู้จกัใชว้สัดุและทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั 
3. ผูเ้รียนเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 



 

 

หลกัความมีเหตุผล 
1. ผูเ้รียนอธิบายเหตุผลในการคน้ควา้กฎหมายธุรกิจโรงแรม 
2. ผูเ้รียนเลือกนาํเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรม 
 

หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
1. ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะนาํเสนอผลงานคน้ควา้กฎหมายธุรกิจโรงแรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุก
คร้ัง 
2. ผูเ้รียนบนัทึกขอ้มูลจากการคน้ควา้กฎหมายและสิทธิประโยชน์ในการทาํธุรกิจโรงแรม โดยใชว้สัดุ
อุปกรณ์อยา่งประหยดัและมีประโยชน์มากท่ีสุด 
3. ผูเ้รียนทาํงานดว้ยความมีวนิยั รอบคอบ อดทน รักษาความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ห่างไกลยาเสพติด 
 

เงื่อนไขความรู้ 
1. ผูเ้รียนนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจโรงแรมในรูปแบบต่างๆได ้
2. ผูเ้รียนปฏิบติัการคน้ควา้กฎหมายธุรกิจโรงแรมในรูปแบบต่างๆ 
 
 
เงื่อนไขคุณธรรม 
1. ผูเ้รียนมีวนิยั มีความอดทน  มีความเอาใจใส่ สนใจใฝ่รู้  
2. ผูเ้รียนมีความสามคัคี  ความซ่ือสตัยแ์ละห่างไกลยาเสพติด 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายธุรกิจโรงแรม ศึกษาเก่ียวกบับ่อเกิดของ
กฎหมาย  กฎหมายธุรกิจเก่ียวกบักฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ พระราชบญัญติั
ส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 วธีิการสอน 
              1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยเลือกรูปแบบท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นรายวิชาท่ีมีการ
เรียนภาคทฤษฎีแต่จาํเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนจึงตอ้งใหผู้เ้รียนปฏิบติังานควบคู่กนัไป เพื่อ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกมากยิง่ข้ึน  วิธีการสอนท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ การสอนแบบActive Learning โดย
ผูส้อนบรรยายและใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็น และใชก้ารสอนแบบCO-Operative Learning เป็นการสอน
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสอนแบบConcept Attainment เป็นการสอนท่ี
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต การศึกษาดู



 

 

งาน เป็นตน้  
2.3 วธีิการประเมินผล 

1. ประเมินผลตามสภาพจริง ในการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
2. ประเมินผลเม่ือผา่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 

              3. ประเมินโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญา  ทีต้่องพฒันา 

1. สามารถคิดวิเคราะห์และการแสดงความคิดเห็น   
       2. มีทกัษะการใชเ้ทคนิคในการนาํเสนอผลงานและเปรียบเทียบผลงาน 

                  3. มีทกัษะในการฝึกปฏิบติังาน 

3.2 วธีิการสอน 
1. การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem  Based Learning  ) มีการอภิปราย คน้ควา้ สามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ระดมสมองในการแกปั้ญหา มีการบูรณาการ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
2. การสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาน(Critical 
Thinking) มีครูเป็นผูน้าํเสนอปัญหาและดูแลใหค้าํแนะนาํในการทาํกิจกรรมของผูเ้รียน ช่วยให้
ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลาย 

                  3. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

3.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินจากการตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
2. ประเมินจากผลงานสาํเร็จท่ีไดรั้บมอบหมาย 

           3. ประเมินเม่ือไดผ้า่นการเรียนรู้บทเรียนนั้น (ทดสอบยอ่ย) 
           4. ประเมินโดยการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
1. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ร่วมมือกนัทาํงาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
2. มีความรับผดชอบในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 



 

 

           3. สามารถปรับตวัในการทาํงานเป็นทีม เพื่อใหไ้ดผ้ลสาํเร็จของงานท่ีดีท่ีสุด 
           4. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4.2 วธีิการสอน 
1. จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ Co-Operative Learning เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัทาํงานทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

2. แบ่งกลุ่มโดยใหเ้ดก็เก่งปนกบัเดก็อ่อน เพื่อใหผู้เ้รียนมีการพฒันาตนเองไปพร้อมๆกนั 
3. ใหผู้เ้รียนกาํหนดความรับผดิชอบในการทาํงานกลุ่มเป็นรายบุคคล 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 
1. ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2. ประเมินความรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

            3. ใหผู้เ้รียนประเมินผลงานสมาชิกในแต่ละกลุ่ม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทีต้่องพฒันา 
สามารถคดัเลอืกแหล่งข้อมูล   
1. ทกัษะการคน้ควา้สืบคน้หาความรู้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   
2. ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการนาํเสนอผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

5.2 วธีิการสอน 
1.ใชP้ower  Point  ประกอบการสอนในชั้นเรียน เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจและง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจ 
2.ใชส่ื้อในการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และการสืบคน้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. การมอบหมายงานตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการนาํเสนอทั้งรูปแบบเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

 

5.3 วธีิการประเมินผล 
1.ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนและภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
2. ประเมินทกัษะการใชส่ื้อและการใชภ้าษาพดูจากการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
3. ประเมินผลงานสาํเร็จตามท่ีกาํหนด 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่5.  แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล 

5.1แผนจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือทีใ่ช้ หมายเหตุ 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
1-2 ช้ีแจงกระบวนการจดัการเรียน

การสอน ในรายวิชา ระบบ
บริหารงานคุณภาพในองคก์าร 
บทที ่ การจัดองค์การ 
1. ความหมายและประเภทของ
องคก์าร 
2. โครงสร้างองคก์าร 
3. ภาวะผูน้าํองคก์าร 

6  1.ช้ีแจงเง่ือนไขการเรียนการวดัผลและ
ประเมินผล 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. นาํเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมเขา้สู่บทเรียน 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัความหมาย
และประเภทขององคก์าร นาํเสนอโดย

 



 

 

  
  
  

 
 
 

ใชP้ower  Point  ใหผู้เ้รียนศึกษาและ
สงัเกตประเภทต่างๆขององคก์าร 
 5.ใหผู้เ้รียนสืบคน้เก่ียวกบัประเภทของ
องคก์าร เป็นกลุ่ม 
6. ผูส้อนใหผู้เ้รียนสรุปและส่งผูแ้ทน
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7. ครูสรุปสาระสาํคญัและขยายผล
ประเดน็เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
การใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
8. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม 
9.ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหากไม่ผา่น
เกณฑใ์หท้ดสอบใหม่อีกคร้ัง 
10. การเรียนการสอน ใชว้ิธีการ
บรรยาย ถาม-ตอบ อภิปราย กิจกรรม
กลุ่ม 

3-4 
 

บทท่ี 2 การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในองคก์าร 
1. นโยบายองคก์ารและการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ 
2. การบริหารกระบวนการ 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
องคก์าร 
 
   
  
 

6 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบั การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองคก์าร นาํเสนอโดย
ใชp้ower  point 
5.นาํเสนอผงักระบวนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองคก์ารแบบต่างๆ 
6.ผูเ้รียนวิเคราะห์กลยทุธ์กรณีตวัอยา่ง 
เป็นกลุ่มและนาํเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
7.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 



 

 

8. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
 
 

5-7 
 
 

บทท่ี 3  การบริหารคุณภาพ
และการเพิม่ผลผลติ 
1. การบริหารงานคุณภาพ 
2. เคร่ืองมือและเทคนิคการ
บริหารงานคุณภาพ 
3. การเพิ่มผลผลิต 
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- 
 

1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียด เก่ียวกบัการ
บริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 
นาํเสนอโดยใชส่ื้อpower  point  
5.ใหผู้เ้รียนเขียนmind map เก่ียวกบัการ
เพิ่มผลผลิตโดยใชอ้งคป์ระกอบการ
เพิ่มผลผลิตธุรกิจท่ีสนใจและนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 6.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
 

 
 

8-9 บทที ่4 เร่ือง การจัดการความ
เส่ียง 
-การกาํหนดความเส่ียง 
-การวางแผนการจดัการความ
เส่ียง 
-การตรวจติดตามและรายงาน
ความเส่ียง 

6 -  1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการ
จดัการความเส่ียงโดยใชส่ื้อpower  
point 

 



 

 

5.ผูส้อนฉายวดีีทศัน์ เก่ียวกบัการวาง
แผนการจดัการความเส่ียง 
6.ใหผู้เ้รียนอภิปรายรายละเอียดการ
จดัการความเส่ียงของธุรกิจและ
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.  ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็ 

10-12 บทที ่5 การจัดการความ
ขัดแย้งในองค์การ 
1. ความหมายและประเภท
ความขดัแยง้ 
2.สาเหตุและกระบวนการ
ความขดัแยง้ 
3. การจดัการความขดัแยง้ 
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1. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบัการ
จดัการความขดัแยง้ในองคก์าร 
2.ผูส้อนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัการจดัการ
ความขดัแยง้ในองคก์าร  
5.ผูส้อนนาํเสนอโดยPower  Point  ให้
ผูเ้รียนศึกษา 
 6. ผูเ้รียนวิเคราะห์ กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม
และนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 

 

13-14 บทที ่6 กลยุทธ์การเพิม่
ประสิทธิภาพการทาํงาน 
1.  การกาํหนดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทาํงาน 
2. การออกแบบประสิทธิภาพ

6  1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

 



 

 

การทาํงาน 
3. กลยทุธ์การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทาํงาน 

4. อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบักลยทุธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน โดย
ใชส่ื้อpower  point 
5. แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม เดก็เก่งปนเดก็
อ่อน กลุ่มละ 3  คน  คน้ควา้กลยุทธ์การ
เพิม่ประสิทธิภาพในหน่วยงานต่างๆ
และวเิคราะห์กลยทุธ์ท่ีนาํมาใช ้บนัทึก
ขอ้มูลลงในแผน่cd พร้อมเลือกใชส่ื้อ
ใหมี้ความหลากหลายและส่งตวัแทน 
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
โดยบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 
 ผูเ้รียนจดัเตรียมและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมต่อการ
นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
หลกัความมีเหตุผล 
 ผูเ้รียนมีเหตุผลในการคน้ควา้
และวเิคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคก์าร 
หลกัการมีภูมิคุ้มกนั 
 ผูเ้รียนมีการวางแผนก่อนท่ีจะ
นาํเสนอผลงานสาํเร็จโดยเลือกใชส่ื้อ
นาํเสนอผลงานท่ีเหมาะสม 
6. ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหากไม่ผา่น
ตามเกณฑใ์หท้าํการทดสอบใหม่อีก
คร้ัง 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ประกอบการสาธิต  ถาม-ตอบ  



 

 

อภิปราย  ฝึกปฏิบติักิจกรรมเป็นกลุ่ม 
15-16 บทที ่7 ระบบคุณภาพและการ

จัดการงานอาชีพ 
1. การจดัการงานอาชีพ 
2. ระบบคุณภาพ 
3. ระบบคุณภาพในการจดัการ
งานอาชีพ 
  
 
 
 
 

6 - 1. ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รียนเก่ียวกบั
ระบบคุณภาพ 
2.ผูส้อนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งเป็น3 กลุ่มตาม
ความสมคัรใจ 
4. ผูส้อนอธิบายเก่ียวกบัระบบคุณภาพ
และการจดัการงานอาชีพ 
 5.ผูส้อนนาํเสนอโดยPower  Point  ให้
ผูเ้รียนศึกษา 
 6. ผูเ้รียนวิเคราะห์ ขอ้กาํหนดก่อนการ
ไดรั้บใบรับรองคุณภาพและนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
7.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปแต่ละ
หวัขอ้พร้อมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความ
พร้อมเอาใจใส่ในการเรียน 
8. แจกแบบทดสอบหลงัเรียน 
9.ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ 
10. ผูส้อนมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํ
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  
11. นดัหมายหน่วยท่ีจะเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 

 

17 บทที ่8 การเพิม่ผลผลติและ
การจัดการงานอาชีพ 
1. การเพิ่มผลผลิต 
2. การปรับปรุงการเพ่ิม
ผลผลิต 
3. การเพิ่มผลผลิตในการ
จดัการอาชีพ 
 
 

3 - 1.ทบทวนบทเรียน 
2.ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.นาํเขา้สู่บทเรียนและเน้ือหา สาระ
การเรียนรู้ โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
4. อธิบายรายละเอียด เก่ียวกบัการเพ่ิม
ผลผลิต นาํเสนอโดยใชส่ื้อpower  point  
5.ใหผู้เ้รียนวิเคราะห์การลดตน้ทุนเพื่อ
การเพิ่มผลผลิตในองคก์ารท่ีสนใจและ

 



 

 

 
 
 
 

นาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 6.ครูสรุปสาระสาํคญัและประเดน็
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
7. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
8.การเรียนการสอน ใชว้ิธีการบรรยาย 
ถาม-ตอบ  อภิปราย  กิจกรรมกลุ่ม 
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สอบปลายภาค 3 - แบบประเมินผล (ขอ้สอบ)  

 
 
 
 
 
 

5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การ ประเมินผล 

 คุณธรรม  - จริยธรรม 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 
 

20% 
 
 

งานระหวา่งภาค  ตลอดภาคการศึกษา 
 

10% 
 

สอบกลางภาค  สปัดาห์ท่ี 9 
 

30% 
 

สอบปลายภาค 
 

สปัดาห์ท่ี 18 40% 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลกั 



 

 

1.1 เอกสารประกอบการ วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 
 
2.หนังสือ  เอกสาร  และข้อมูลอ้างองิ  ทีสํ่าคญั 
         ขอ้มูลจากเอกสาร  ตาํราวิชาการ   นิตยสาร   วารสาร   อินเตอร์เน็ต    
พฒันา  ศิริโชติบณัฑิต การบริหารงานคุณภาพในองค์การ. กรุงเทพฯ : ก. พล 1996จาํกดั, 2559. 

อนุศกัด์ิ  ฉ่ินไพศาล. การบริหารงานคุณภาพในองค์การ. กรุงเทพฯ : สมใจแซ่ออ้, 2558. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

บันทึกหลังการสอน 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา 3 D 
 

รหัสวิชา 20800201  วิชาระบบบริหารงานคุณภาพในองคก์าร    
   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง         พุทธศักราช2559 
   

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560 
 

ผู้สอน นางปติญา      มังคละคีร ี



 

 

สาขาวิชา การโรงแรม 
 

นักศึกษาสาขาวิชา การโรงแรม           ช้ัน  ปวส. 2และ ปวส.1 
จํานวนเตม็  21    คน  หอ้งเรียน ปฏิบัติ  1 

เวลาเรียน   วันพฤหัสบดี      เวลา 08.00 – 11.00 น 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบบันทึกหลังสอน 

ครั้งที่...................................    วันที่.....................................................  เวลา  08.00 – 11.00 น 
จํานวนนักศึกษา  (เต็ม)...............21........... คน   เข้าเรียน........................... คน   ขาดเรียน.......................... 
คน 

1.  หัวข้อเรื่อง/เน้ือหาสาระ................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
2.  กิจกรรม/วิธีการบูรณาการเรียนการสอน........................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 



 

 

 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
3.  พฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกหลังจากการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1)  สอดคล้องกับหลักการทรงงานเรื่อง....................................................................................................... 
3.2)  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................... 
3.3)  คุณธรรม/จริยธรรม............................................................................................................................... 
3.4)  สมรรถนะที่ได้........................................................................................................................................ 

 
4.  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
5.  การประเมนิผลการสอนของตนเอง 

รายการประเมินการบูรณาการ 5 4 3 2 1
1.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
2.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
3.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)   
4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)   
5.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)   

6.  วิธีการและผลการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน/มีปัญหา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ........................................................ 
                             ( นางปติญา  มังคละคีร ี) 

                                       อาจารย์ผู้สอน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบประเมินตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คําชี้แจง  แบบประเมินน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของผู้สอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ดังน้ี 

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

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
 

 5  
มา

กที่
สุด

 

4  
มา

ก 

3 ป
าน

กล
าง

 

2  
น้อ

ย 

1 น
้อย

ที่ส
ุดห

รือ
ไม่

เลย
 

ส่วนท่ี 1  ประเมินตนเอง    
1. ผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้    
2. ผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน    
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ    
4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย    
5. เข้าสอนสมํ่าเสมอและตรงเวลา    
6. ใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ    
7. ปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน    
8. มอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม    
9. สอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน    
10. มีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้    
ส่วนท่ี 2  ประเมินผลการสอน    
11. จุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน    
12. เนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน    
13. เป็นวิชาท่ีทําความเข้าใจได้    
14. วิชานี้กระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม    
15. ผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง    
16. กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม    
17. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม    



 

 

 
 

สิ่งท่ีท่านปฏิบัติ 
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4  
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ก 
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2  
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ย 
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เลย
 

18. ผู้สอนตอบปัญหาหรือชี้แจงได้กระจ่าง    
19. ผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีสอนกับการนําไปใช้    
20. มีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน    
21. เอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเหมาะสม    
22. ปริมาณงานท่ีกําหนดให้ผู้เรียนทําหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม    
23. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการทํางาน    
24. ผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน    
25. มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน    
26. ผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน    
27. ผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน    
28. บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง    
29. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอคําแนะนํานอกเวลาเรียน    
30. จัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้    
ตอนท่ี 3  การบูรณาการ 
31.  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

   

32.  บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
33.  ส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)    
34.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย  (Decency)    
35.  ส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug – Free)    

รวมคะแนน
ค่าเฉล่ียท่ีได้ (คะแนน/รวม 35)

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 

 


