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ชื่อ-สกุล นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา หน่วยงาน/สังกัด แผนกสามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สถานที ่ ห้องประชุม A106 
หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงค่านิยม แนวคิด แนวทางการประพฤติปฏิบัติหรือแนวทางการท างานอันถือเป็น
วัฒนธรรมที่แต่ละองค์กรปฏิบัติต่อกัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งม่ันสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรที่ส าคัญ หลายประการ รวมทั้งข้อคิดในการท างานที่ดีหลาย
ประการ ซึ่ง ดร.ธนภัทร  มั่นคง ผู้อ านวยการ ได้ให้แนวคิดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ ท าทุกอย่างอย่างมีคุณภาพ 
2. ฐานความคิดท่ีส าคัญของการท างาน คือ ภูมิใจที่ได้ท างานที่นี่ เพราะที่นี่ คือที่ที่เราเลือกจะมาท างาน 
3. ในบางครั้งโอกาสที่เราได้รับ มักจะมาด้วยความไม่พร้อม แต่ถ้ารอให้พร้อมก็อาจไม่ได้รับโอกาสเลยก็

เป็นไปได้ ดังนั้นจงดีใจที่ได้รับโอกาส และท าโอกาสนั้นให้ดีและเต็มที่ 
4. การท างานต้องท าอย่างเต็มที่ คนท างานบางครั้งก็เหมือนปากกา หากปากกาไม่ดี ก็ยังมีปากกาด้ามใหม่

เข้ามาท าหน้าที่แทนได้เสมอ 
5. ครู เป็นอาชีพทีน่่าภาคภูมิใจและยิ่งใหญ่ เราสร้างคน เราให้โอกาสคน เราเป็นแบบอย่างของเด็กในทุก

อย่างก้าว ส าหรับครูอาชีวะ ต้องเข้าใจพ้ืนฐานของเด็กว่าส่วนใหญ่เด็กขาดความพร้อม ครอบครัวไม่
สมบูรณ์ ครูอาชีวจึงต้องเป็นผู้สร้างความเชื่อม่ันให้แก่เด็ก เชื่อมั่นว่าเขาท าได้ และให้โอกาสเขา 

6. วิทยาลัยของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- ไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้เป็นคนดี 
- ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง คือ ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง 
- มีจิตบริการ จิตอาสา (Service mind) 
- ผู้ปกครองคือแขกคนส าคัญ และความส าเร็จของนักศึกษา  คืองานบริการของเรา 

7. การท างานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนในองค์กรช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
- ไม่มีงานของเขา มีแตง่านของเรา เท่านั้น ต้องมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน ไม่เกี่ยงงาน เรียนรู้งานของผู้อ่ืน 
- การสื่อสารต้องดี ฟังให้ดี สื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลให้ดีและครบถ้วน 
- มีอัธยาศัย ไมตรี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตใจเมตตา รู้จักเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ  
- “มีผิด รับผิดร่วมกัน”  และ “มีชอบ รับชอบร่วมกัน” 
- ยกย่อง ชมเชย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
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8. การฟัง 4 ระดับ ได้แก่ ฟังแล้วเถียง บ่น, ฟังแล้วเฉยๆไม่ได้คิดต่อยอดอะไร, ฟังแล้วคิดตาม, ฟังแล้วต่อ
ยอด 

9. ความรู้ ความสามารถของตนเอง เป็นลักษณะ คือ ครูควรพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ศึกษา
ระเบียบ ไม่รู้ไม่ได้ ต้องรู้เอง เรียนรู้ข้อดีของคนอ่ืน และเพ่ิมพูนความรู้ อย่าน าความรู้เมื่อ 3 ปีที่แล้วมา
สอนนักศึกษา 

10. การคิดบวก ( Positive Thinking ) คือ เข้าใจธรรมชาติของคน บทบาทที่แตกต่างกันของเพ่ือนร่วมงาน 
และมีทัศนคติที่ดีหัวหน้างาน องค์กร คิดในสิ่งที่ดี คิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ 

11. ความคิดสร้างสรรค์  หมั่นแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ “ไม่มีคมในฝัก” 

12. มีความสุข (Always Happiness)   รักในงานที่ท า   ท างานที่เรารัก   ศรัทธาในหน้าที่ 
13. สิ่งส าคัญท่ีทุกคนต้องรู้และเข้าใจ ไม่มีเส้นทางสู่คุณภาพ   คุณภาพคือเส้นทาง    
14. แนวคิด หลักปฏิบัติที่ส าคัญ๘องวิทยาลัย 

- แตกต่างสร้างสรรค์ คือมีความคิดที่แตกต่างไม่อยู่ในมุมมองเดิมๆแต่ต้องสร้างสรรค์และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

- โรงเรียนเป็นท่า นักศึกษาเป็นเรือ คือ ครูเป็นผู้คอยแนะแนวทางให้เท่านั้นแต่จะไม่ลงมือท าเอง 
- เข้าใจแต่ไม่ตามใจ คือ คามเข้าใจในความต้องการของนักศึกษาแต่ต้องไม่ตามใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
- ความส าเร็จของนักศึกษา คืองานบริการของเรา 
- ให้ปลาฉัน 1 ตัว ฉันมีปลากินแค่ 1 วัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป 
- QQT, Big C , Edet , 3E , อ่ืนๆ 

 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

1. เริ่มจากการปรับความคิดของตนเอง ให้มีฐานความคิด ทัศนคติที่ดี พร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เห็นค่าของ
โอกาส และงานที่ได้รับ รวมทั้งทัศนคติที่มีต่อเด็ก ภาคภูมิใจในการเป็นครู ซึ่งเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้ว จะ
ส่งผลต่อไปยังการปฏิบัติงานของเรา ท าให้เรามีความสุขในการท างาน และท างานได้อย่างเต็มที่ 

2. ปรับระบบการท างานให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องของการวางแผน และการท างานแบบ QQT เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เรียนต่อไป 

3. ท าความเข้าใจหลักคิดต่างๆ น าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างต่อไป 
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 รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา) 

หัวหน้าแผนกสามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
......................................................... ....................... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 

                        หัวหน้าแผนกสามัญ 
.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา หน่วยงาน/สังกัด แผนกสามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง พัฒนาครูด้านความเข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการและการบริหารจัดการชั้นเรียน 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 
สถานที ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริหารธุรกิจ 
หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  ฝุายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ได้มีนโยบายให้ ครูหรือผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน ดังนั้นทางฝุายวิชาการจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ครูด้านความเข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการและการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามนโยบายดังกล่าว ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยแบ่งการเรียนรู้ ออกเป็น 3 ฐาน เพ่ือให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติ 
  ฐานที่ 1  Happy Class Management เน้นเรื่องของการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยมีกระบวนการที่ครูต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

- จัดห้องเรียนให้นักศึกษานั่งแถวหน้าให้เต็มแถว 
- กระบวนการตรวจเครื่องแต่งกายให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิทยาลัย 
- กระบวนการจัดการห้องเรียน การด าเนินการตรวจเช็คชื่อ 
- การจัดการ 5ส. ห้องก่อนและหลังเรียน  
- วิธีการตรวจสอบความเรียบร้อยของห้อง การปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม  
- เก็บโทรศัพท์มือถือ “ลดเวลาไลน์ เพิ่มเวลารู้”  

  ฐานที ่2   Happy Vocabulary เป็นเรื่องของกระบวนการทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือ Quiz ในช่วงเช้า 
โดยครูผู้สอนต้องมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

- หลังจากให้นักศึกษาจัด Class management  
- ให้นักศึกษาเขียนค าศัพท์บนกระดาน 
- การตรวจเครื่องแต่งกาย ตามมาตรฐานของวิทยาลัย 
- ทบทวนค าศัพท์ 
- แจกกระดาษ Quiz ให้กับนักศึกษา 
- ด าเนินการ Quiz โดยบนโต๊ะของนักศึกษามีเพียงแต่ปากกา ไม่มีสมุดหรือกระดาษใด ๆ ทั้งสิ้น 
- Quiz ค าศัพท์ 
- เก็บกระดาษ Quiz โดยนับถอยหลัง จาก 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  
- เรียงเลขท่ี น าส่งแผนกของนักศึกษาด้วยตนเอง ไม่ฝากนักศึกษาเอาไปไว้เพราะปูองกันการทุจริต 
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  ฐานที่ 3  Happy Homework ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของการตรวจการบ้านให้มีคุณภาพ โดยมีคู่มือ
การให้การบ้านและการตรวจการบ้านอย่างมีคุณภาพ 

- วิธีการตรวจงานและการให้คะแนนงานนักศึกษา 
- A = 5 มากกว่า 80% 
- B = 4 มากกว่า 50% ไม่เกิน 80% 
- C = 3 น้อยกว่า 50% *ส่งช้ากว่าก าหนดได้ C เท่านั้น 
- วิธีตรวจการบ้านควรชมนักศึกษาก่อนตามด้วยสิ่งที่นักศึกษาควรปรับปรุง 

  
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

1. ในการอบรมครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นทีมวิทยากรประจ าฐาน Happy Vocabulary รับผิดชอบอธิบาย
เรื่องที่มาของค าศัพท์ที่ใช้ในการ Quiz และการเล่นเกม ซึ่งนอกจากจะมีการให้ความรู้แล้ว ยังมีการเล่นเกม
เรียงขั้นตอน การสาธิตกระบวนการ Quiz และ 

2. สามารถน าความรู้จากการสรุปงานจากฐานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในด้าน การจัดการห้องเรียน การด าเนินการ
สอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  และการให้การบ้านรวมทั้งการตรวจการบ้านอย่างมีคุณภาพในทุกภาคการศึกษา 

 
 
 รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา) 

หัวหน้าแผนกสามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 
                               หวัหน้าแผนกสามัญ 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 



แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

8 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา หน่วยงาน/สังกัด แผนกสามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง การขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 

เวลา 8.00 – 15.00 น. 
สถานที ่ โรงแรมคุ้มภูค า เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 

  
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
 การขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา เป็นการประชุมอบรมและติดตามผล
ของการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้ภารกิจส าคัญของ ป.ป.ช. นั่นคือการปราบ จับการทุจริต 
และการปูองกันการทุจริตผ่านการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกให้กับเด็กๆและเยาวชนของชาติ  โดยจัดท าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา พร้อมเล่มคู่มือหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มียุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปรับฐานความคิดของ
ผู้เรียนให้สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นยังสามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และมีวิจารณญาณ มีเหตุและผล 

เนื้อหาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนระดับ 
ปวช. และ ปวส. ในรายวิชาสังคมศึกษาและวิชาอ่ืน ซึ่งสามารถน าไปปรับประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย โดยมีการแบ่ง
เล่มคู่มือออกเป็น 3 เล่ม ได้แก่ 

1. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา  

2. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
3. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปูองกันการทุจริตด้านอาชีวศึกษา 
คู่มือทั้งสามเล่นนี้ได้ถูกน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งในวันนี้ทางคณธ

ผู้จัดท าหลักสูตรได้ชี้แจงแนวทางที่ชัดเจน ในการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในการปฏิบัติ ตามบริบทที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และได้ผลตามท่ีคาดการณ์ไว้ต่อไป 
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 ความรู้ทีไ่ด้รับ 
1. แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกรายวิชา ผ่านการยก
กรณีศึกษาขึ้นมาให้ผู้เรียนรวมกันวิเคราะห์และวิพากษ์ถึงฐานความผิดที่มี และผลกระทบที่จะเกิดในวง
กว้าง ส าหรับในรายวิชาชีพก็สามารถน ากรณีต่างๆไปแทรกในบทเรียนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมหรือ
การปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพได้เช่นกัน 

2. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การปูองกันการทุจริตด้านอาชีวศึกษา เป็นการน าหลักการไปใช้ร่วมกับการท าโครงการหรือการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ซึ่งในความเปูฯจริงสถานศึกษาต่างมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้อยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบ
สามารถที่จะน าแนวทางการจัดกิจกรรมเข้าไปร่วมด้วย เช่น การท างานด้วยความซื่อสัตย์ คุ้นมค่า เป็นต้น 

3. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุและผล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 
กระบวนการดังนี้ 
 
 
 
 
หากผู้สอนน ากระบวนการนี้ไปปฏิบัติในห้องเรียนจะท าให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยที่คงทนได้ ซึ่งเมื่อครูเสริม
เรื่องการต่อต้านทุจริตเข้าไป ผู้เรียนก็จะเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 

4. ค าว่าพอเพียงไม่ใช่การประหยัด หรือใช้น้อยกินน้อย แต่หมายถึง การกระท าใดๆ ใช้จ่ายใดๆที่ตนเองไม่
เดือนร้อน ผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน และเมื่อพอแล้วก็แบ่งปันกันต่อไป 
 

 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
1. น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และ

รายวิชาสังคมศึกษา รวมทั้งรายวิชา Skill for Life ที่ตนเองเป็นผู้สอน โดยจะใช้วิธีการน ากรณีศึกษาซึ่งอาจเป็น
ข่าวที่ก าลังเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ สถานการณ์ที่ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ถึง ความผิดที่เกิด 
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตัวของนักศึกษา และสังคมในระดับต่างๆ 

2. เผยแพร่แนวทางการน าเอากระบวนการตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในรายวิชาอ่ืน หรือรายวิชากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งในกระบวนการทางงานครูผู้สอนสามารถทอดแทรกการท างานภายใต้ความซื่อสัตย์ 
ไม่ทุจริตได้ เช่น การวางแผนการท างาน การจัดกิจกรรมด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นต้น 

Input 
ข้อความสถานการณ์ ข้อ
ขัดแย้งหรือปัญหา 

Thinking Process 
กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

Product 
การสรุป 
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รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา) 

หัวหน้าแผนกสามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

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

 
............................................... 
(นางสาวบุพรรณี  นันทจริยา) 

                               หวัหน้าแผนกสามัญ 
.............../................/............ 

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

(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 
                                                   ผู้อ านวยการ 

.............../................/............ 
หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวจิตรลดา เย็นใจ หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมวัฒนธรรมองค์กร 

วันที่ 
3 พฤษภาคม 2562 
 

สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้เป็นคนดี 
2. ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง คือ ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง 
3. จิตบริการหรือจิตรอาสา คือ ผู้ปกครองคือแขกคนส าคัญที่สุดต้องยิ้มแย้มแจ่มใส และต้อนรับเป็นอย่างดี 

                                  และความส าเร็จของนักศึกษา  คืองานบริการของเรา 
4. การท างานเป็นทีม คือ 

4.1)  ไม่มีงานของเราเท่านั้น 
4.2)  มีส่วนร่วมและเรียนรู้การท างานผู้อื่น 
4.3)  ต้องสื่อสารให้ดี ข้อมูลครบถ้วน 
4.4)  มีอะไรต้องช่วยกันรับผิดชอบ 
4.5)  ช่วยเหลือ และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
4.6)  รู้จักเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ 
4.7)  ยกย่อง ชมเชย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

    5.  การฟังมี4ระดับ 
   4.1)  ฟังแล้วเถียง บ่น 

4.2)  ฟังแล้วเฉยๆไม่ได้คิดต่อยอดอะไร 
4.3)  ฟังแล้วคิดตาม 
4.4)  ฟังแล้วต่อยอด 

6. การคิดบวก ( Positive Thinking ) คือ เข้าใจธรรมชาติของคน บทบาทท่ีแตกต่างกันของเพ่ือนร่วมงาน และมัทัศ
นคติที่ดีหัวหน้างาน องค์กร 
7.  ความคิดสร้างสรรค์ คือ หมั่นแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ 
8. รักในงานและหน้าที่เราท า 

    9. ไม่มีเส้นทางสู่คุณภาพ คุณภาพคือเส้นทาง 
   10. แตกต่างสร้างสรรค์ คือมีความคิดที่แตกต่างไม่อยู่ในมุมมองเดิมๆแต่ต้องสร้างสรรค์และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
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11. โรงเรียนเป็นท่า นักศึกษาเป็นเรือ คือ ครูเป็นผู้คอยแนะแนวทางให้เท่านั้นแต่จะไม่ลงมือท าเอง 
12. เข้าใจแต่ไม่ตามใจ คือ คามเข้าใจในความต้องการของนักศึกษาแต่ต้องไม่ตามใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
13. ความส าเร็จของนักศึกษา คืองานบริการของเรา 
14. ให้ปลาฉัน 1 ตัว ฉันมีปลากินแค่ 1 วัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป 
15. QQT, Big C , Edet , 3E , อ่ืนๆ 

 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 1. น าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
           2. ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 
 รูปภาพการอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวจิตรลดา เย็นใจ) 
อาจารย์ผู้สอนแผนกสามัญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
.............................................................. .................. 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

15 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจิตรลดา  เย็นใจ หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามสมรรถนะรายวิชา  

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ หลักสูตรที่น าความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานมาใช้ในการจัดการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม  
- มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ คือ เกณฑ์มาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังบุคคลจะบรรลุรวมทั้งความรู้และ
ความเข้าใจ 
- กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ 
4. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
- กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
1. ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด 
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ สมรรถนะ ค าอธิบาย จ านวนหน่วยกิต เวลาเรียน 
3. ตั้งชื่อเรื่องให้เป็นไปตามรายวิชา 
4. จัดท าโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอน เป็นบท/หน่วยการเรียน 
5. เนื้อหาและการน าเสนอเนื้อหา ควรน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีความถูกต้อง ทันสมัย 
6. ส่วนประกอบของรูปเล่มประกอบการสอน 
- ข้อควรค านึงเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 
1. ครอบคลุมประเด็นตามค าอธิบายรายวิชา ควรอ้างอิงข้อมูลทางราชการ และระบุแหล่งข้อมูล และต้องปราศจากข้อ
สันนิษฐานหรือการคาดคะเน 
2. ก าหนดสัดส่วนเนื้อหาให้เหมาะสม 
3. ใช้ภาษาเขียนที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เป็นทางการ สะกดถูกต้อง 
4. ข้อมูลตัวเลข สถิติ ควรน าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ เพื่อให้เข้าใจง่าย 
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แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
1. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
2. ท าให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียน  

 

รูปภาพการอบรม  
 

 
      

  
 
…………………………………………………………… 

(นางสาวจิตรลดา  เย็นใจ) 
ต าแหน่งครูผู้สอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
............................................................................... 

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

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

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

............................................... 
                                           (ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 
                                                   ผู้อ านวยการ 

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



แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

17 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวจิตรลดา เย็นใจ หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการปี 2562 

วันที่ 
7 มิถุนายน 2562 
 

สถานที ่ ห้องประชุม A106 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
โครงการมีความส าคัญต่อการวางแผนและการด าเนินงาน 
1) ช่วยให้การด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือความต้องการของหน่วยงาน 
2) ท าให้การด าเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
3) เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินค่างานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการด าเนินการครั้งต่อไปได้ 
 
ประโยชน์ของโครงการ 
การเขียนโครงการจะต้องมีการเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีเหตุผล แสดงถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 
โดยมิได้ค านึงถึงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติโครงการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามที่หวังไว้ได้ 
โครงการที่ถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
1.  ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงตามเจตนา
ของผู้เขียนโครงการ 
2.  ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติด้วยการใช้เวลาอ่านเพียงเล็กน้อยก็สามารถท่ีจะตัดสินใจได้ 
3.  ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
4.  เป็นการแสดงถึงประสบการณ์การท างานของผู้เขียนโครงการ 

 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 1. น าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและจัดท าโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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รูปภาพการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวจิตรลดา เย็นใจ) 
อาจารย์ผู้สอนแผนกสามัญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวจิตรลดา เย็นใจ หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมพัฒนาครูด้านความเข้มแข็งตามนโยบายวิชาการ 

วันที่ 
28 พฤษภาคม 2562 
 

สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  เนื่องด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ น าโดยฝุายวิชาการได้จัดกิจกรรมพัฒนาครูด้านความ
เข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการ ผ่านการปฏิบัติจริง โดยแบ่งออกเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
ฐานที่ 1 Classmanagment  การจัดการclass ให้เป็นไปนโยบายของวิทยาลัย เช่น การนั่งหน้าให้เต็ม, การท าความ
สะอาดห้องเรียน (5ส.) , การจัดระเบียบโต๊ะ เก้าอ้ี  เป็นต้น 
ฐานที่ 2 Happy Vocabulary ขั้นตอนการ Quiz ค าศัพท์ ตั้งแต่การตรวจเครื่องแต่งกาย บัตรศึกษา รวมถึงการให้
คะแนน 
ฐานที่ 3 Happy Homework วิธีการตรวจงานของนักศึกษา และการให้คะแนน 
  จากกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และวิสัยทัศน์เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเอง 
  
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 1. น าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเอง 
 
 รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวจิตรลดา เย็นใจ) 
อาจารย์ผู้สอนแผนกสามัญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นายนครินทร์   ชุมภู หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมวัฒนธรรมองค์กร 

วันที่ 
3 พฤษภาคม 2562 
 

สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
1. วัฒนธรรมองค์กร = วัฒนธรรมคุณภาพ 
2. สิ่งที่เราเลือก          โอกาสที่เราได้รับ  ความภูมิใจในหน้าที่ของเรา  วิถีของความเป็นครู  
3. ครูอาชีวศึกษา  โจทย์ที่ท้าทาย  อนาคตที่มองหา…เริ่มจากครูที่มองเห็น 
4. เด็กอาชีวศึกษา  เรียนไม่เก่ง ครอบครัวแตกแยก ท างานหาเลี้ยงตัวเอง มีครูเป็นตัวอย่าง 
5. องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ  

5.1)  ไม่เก่งไม่เป็นไร แต่ขอให้เป็นคนดี  พายัพเทคโนโลยี เป็นคนดี แล้วจะเก่งเอง 
5.2)  ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ 1 ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ 2  

6. การท างานเป็นทมี คือ 
6.1)  มีน้ าใจ ช่วยเหลือ ไม่เกี่ยงงาน 
6.2)  มีส่วนร่วมและเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
6.3)  ฟังให้ดี สื่อสารให้ดี ข้อมูลที่ถ่ายทอดจะได้ครบถ้วน 
6.4)  มีจิตใจเมตตา รู้จักเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ  
6.5)  มีผิดรับผิดร่วมกัน มีชอบรับชอบร่วมกัน 
6.6)  ยกย่อง ชมเชย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

7. จิตบริการหรือจิตอาสา คือ 
7.3)  ผู้ปกครอง  พ่ึงปฏิบัติกับผู้ปกครองเสมือนแขกคนส าคัญของเรา 
7.4)  ความส าเร็จ คือ งานของเรา (You are Success is our Service) 

8. การฟัง มี 4 ระดับ คือ 
8.1)  ฟัง  เถียง บ่น 
8.2)  ฟัง  เฉยๆไม่ได้คิดต่อยอดอะไร 
8.3)  ฟัง  คิดตาม 
8.4)  ฟัง  คิดตาม  ต่อยอด 

9. การคิดบวก (Positive Thinking) คือ เข้าใจธรรมชาติของคน คิดในสิ่งที่ดี คิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ 
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10. มีความสุข  รักในงานที่ท า  ท างานที่เรารัก  ศรัทธาในหน้าที่ 
11. ไม่มีเส้นทางสู่คุณภาพ  คุณภาพ คือ เส้นทาง 
12. หลักปฏิบัติของวิทยาลัย 

12.1)  เข้าใจแต่ไม่ตามใจ คือ เข้าใจในความต้องการของนักศึกษาแต่ต้องไม่ตามใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง       
12.2)  เสรีภาพสร้างวินัย โรงเรียนเป็นท่า นักศึกษาเป็นเรือ คือ ครูเป็นผู้แนะน าแนวทางแต่นักศึกษาเป็นคนลง
มือท า  
12.3)  ให้ปลาฉัน 1 ตัว ฉันมีปลากินแค่ 1 วัน สอนให้ฉันหาปลา ฉันมีปลากินตลอดไป 
12.4)  แตกต่างสร้างสรรค์ คือ มีความคิดท่ีแตกต่างไม่อยู่ในมุมมองเดิมๆ แต่ต้องสร้างสรรค์และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

13. QQT, Big C , Edet , 3E , ลดเวลาไลน์ เพ่ิมเวลารู้ อ่ืนๆ 
14. เห็นปัญหามาพร้อมกับทางออกเสมอ 
15. ยอดไม้อ่อนโยน ยอดคนอ่อนน้อม 

 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

1.  น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเอง 
2.  น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
3.  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีทัศนคติท่ีดี 

 
 รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นายนครินทร์   ชุมภู) 

อาจารย์ผู้สอนแผนกสามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

                        ............................................... 
                        (นางสาวบุพรรณี   นันทจริยา) 
                              หัวหน้าแผนกสามัญ 

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

............................................... 
                                         (ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                         ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นายนครินทร์  ชุมภู หน่วยงาน/สังกัด แผนกสามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง กิจกรรม พัฒนาครูด้านความเข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการฯ 

วันที่ 
29 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
  
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

การพัฒนาแนวความคิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน  จะส่งผลให้ครูบุคลากรเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  น า
ความรู้ ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นวิธีการในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์  อีกทั้ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดข้ึนในองค์กร  ท าให้ครูบุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการเรียนการสอน 

1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรให้จัดการ class  ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ได้เรียนรู้วิธีการจัดการ class management  เช่น การจัดนักศึกษานั่งหน้าให้เต็ม  การท า 5 ส. ก่อน

และหลังเรียน ให้มีประสิทธิภาพภายในห้องเรียน 
3. ได้เรียนรู้วิธีการจัดการนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่หลากหลาย เช่น ก่อกวน หลับให้ห้อง เรียน ไม่ตั้งใจ

ท างานภายในห้องเรียน 
4. ได้เรียนรู้วิธีการจัดการ สอบ quiz ตอนเช้าให้กับนักศึกษา 
 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
ครูสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเป็นประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ 

และจัดการ class ภายในห้องเรียนเพ่ือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา ท าให้การจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เกิดความรู้และประโยชน์แก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด   
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

25 

 

รูปภาพประกอบการอบรม 
 

     
 
 

 
 

 
…………………………………………………………… 

(นายนครินทร์   ชุมภู) 
อาจารย์แผนกสามัญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
(นางสาวบุพรรณี   นันทจริยา) 

                                หวัหน้าแผนกสามัญ 
.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นายนครินทร์   ชุมภู หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการปี 2562 

วันที่ 
7 มิถุนายน 2562 
 

สถานที ่ ห้องประชุม A106 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
 
 โครงการมีความส าคัญต่อการวางแผนและการด าเนินงาน 
 1.  เป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นมาเพ่ือแปลงแผนงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ท าให้การด าเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
 2.  เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน (ช่วยในการวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ) และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาของ
องค์กร 
 3.  ช่วยให้การด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือความต้องการของหน่วยงาน 
 4.  เป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินค่างานที่ผ่านมาและเป็นแนวทางในการด าเนินการครั้งต่อไปได้ 
 
ประโยชน์ของโครงการ 
 การจัดท าโครงการที่ดีเป็นเสมือนแผนที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอน ตามเวลา ตามจ านวนทรัพยากร และ
ตามงบประมาณที่เราใช้งานไปจริงๆ ไม่ใช้อยู่บนความเพ้อฟัน ประโยชน์ของการจัดท าโครงการคล้ายกับค าว่า "เรือที่ไม่
มีหางเสือ ก็ไม่รู้จะหันไปทางทิศทางใด" 
 1.  โครงการจะช่วยพิจารณาหาทางเลือกท่ีดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด 
 2.  โครงการจะช่วยให้สามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพและคุม้ค่า 
 3.  โครงการที่ดีจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจด าเนินการ สั่งการหรือควบคุม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
ท าให้มั่นใจในงานได้ดี และช่วยให้ข้อผิดพลาดน้อยลง 
 4.  ช่วยในการลดงานที่ซ้ าซ้อนและการผลักภาระของงานแต่ละหน้าที่ได้ 
 5.  ช่วยในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดได้ 
 6.  สามารถช่วยลดปัญหาและสาเหตุที่เกิดจากความไม่สะดวกของงานได้ 
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แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
1.  น าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาและจัดท าโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
2.  น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานให้มีระบบมากข้ึน 

 
รูปภาพการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นายนครินทร์   ชุมภู) 

อาจารย์ผู้สอนแผนกสามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

                       ............................................... 
                        (นางสาวบุพรรณี   นันทจริยา) 
                               หวัหน้าแผนกสามัญ 

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

............................................... 
                                           (ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                            ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาววนัชราภา ขันติ หน่วยงาน/สังกัด แผนกสามัญ 

หัวข้อ/เรื่อง 
อบรม โครงการพัฒนาครูด้านคุณด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตวิทยาการดูแลเด็ก
นักเรียน การใช้ชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) 

วันที่ 14 กันยายน 2562 สถานที ่ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย 
หน่วยงานที่จัด ฝุายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดความคิดเติบโต  
2. ทัศคติ/ความเชื่อ ที่สนับสนุนหรือแสดงถึงการใช้ชุดความคิดเติบโต  
3. การสร้างการเติบโตให้ตัวคุณและผู้อื่น 
4. การสร้างความผูกพันในที่ท างาน 

- การสร้างความผูกพันของทีมงาน 
- ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ได้จากการสร้างความผูกพัน 
- ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกับผลการด าเนินงาน 

- ผู้น าที่ต้องบริการคนให้เป็น 

5. การสร้างความผูกพันในสถานศึกษา 

- ความผูกพัน  การมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นในโรงเรียน 

- ความหวัง พลังและความคิดของนักเรียนที่มีต่ออนาคตของตนเอง 

- ผู้น าที่สร้างแรงบัลดาลใจและความผูกพัน 

6. บทบาทของเราและเปูาหมายในชีวิต 

- ชีวิตของเรา 
- เปูาหมายในชีวิต 

7. ทักษะพ้ืนฐานเพ่ือจูงใจทีมงาน 

- การยกย่องชื่นชม 

- งานวิจัยที่แสดงผลดีของการยกย่องชื่นชม 

- การสื่อสารด้วยประสาทสัมผัสที่หลากหลาย 

- การฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์ 
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8. การพัฒนาความสามารถของครูและผู้น า 

- รหัสภาวะผู้น า 

- เรื่องส าคัญที่ผู้น าต้องท า 

- พัฒนาตนให้พร้อมทุกด้าน 

9. เปูาหมายที่จะน าการเรียนรู้ไปปรับใช้ 
 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
- น าความรู้มาปรับใช้ในการท างานและการพัฒนาตนเอง 
- สร้างแรงบันดาลใจในการท างาน 
- พัฒนาการเรียนรู้ของทีมและนักเรียน 
- ส่งเสริมทัศนคติให้กับครูและผู้น ามอบพลังเชิงบวกสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น 
- พัฒนาผลงานและการเรียนรู้ของนักเรียนและทีมงาน 
- การสร้างความมั่นใจและคุณค่าของตนเองและเห็นค่าของผู้อ่ืน 

  
รูปภาพการอบรม  
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาววนัชราภา ขันติ) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ชื่อ-สกุล นางสาววนัชราภา ขันติ หน่วยงาน/สังกัด แผนกสามัญ 

หัวข้อ/เรื่อง 
อบรม โครงการพัฒนาครูด้านคุณด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตวิทยาการดูแลเด็ก
นักเรียน การใช้ชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) 

วันที่ 14 กันยายน 2562 สถานที ่ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย 
หน่วยงานที่จัด ฝุายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
การเขียนเอกสารประกอบการสอน ต้องค านึงถึงมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ หมายถึง ข้อก าหนดหรือเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถนะท่ีคาดหวังว่า
บุคลากรจะบรรลุส าหรับอาชีพหนึ่ง  รวมทั้งความรู้และความเข้าใจ  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านผลงาน 
   หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึง  หลักสูตรที่น าความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการท างานมาใช้เป็นฐานหรือ
เนื้อหาของการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม  เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น 
ความหมายของเอกสารประกอบการสอน คือ เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร ที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด โครงสร้างหลักสูตร  
ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่อยกิต เวลาเรียน 
การตั้งชื่อเรื่อง จัดท าโครงเรื่อง เนื้อหาและการน าเสนอเนื้อหา ส่วนประกอบและรูปเล่ม 
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 
 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ  ทุกประเภทวิชา  สาขาวิชา 

1. คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. ด้านความรู้           
3. ด้านทักษะ        
4. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

   
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการท าเอกสารประกอบการสอนในทิศทางที่ถูกต้อง และพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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รูปภาพการอบรม 
 

 
 

 
 
 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติม 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาววนัชราภา ขันติ) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 

 
 



แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

33 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววนัชราภา ขันติ หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการปี 2562 

วันที่ 
7 มิถุนายน 2562 
 

สถานที ่ ห้องประชุม A106 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
 การจัดท าโครงการที่ดีเป็นเสมือนแผนที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามเวลา ตามจ านวน
ทรัพยากร และตามงบประมาณท่ีเราใช้งานไปจริงๆ โครงการจึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดท าข้ึนแล้วน าไป
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมายของแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ โครงการทุกโครงการที่ก าหนดขึ้นจะต้อง
สอดคล้องและสนับสนุนแผนงาน มีรูปแบบการด าเนินงานที่ได้จัดเตรียมได้อย่างมีระบบ การด าเนินงานของ
โครงการจะต้องเป็นที่ตกลงยอมรับและรับรู้กันทุกฝุาย โครงการทุกโครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 
 

ประโยชน์ของโครงการ 

1.ท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการท างาน 
2.ท าให้กล้าคิด กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชนมากข้ึน 
3.ท าให้รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบมากข้ึน 
4.ท าให้รู้จักการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
5.ท าให้รู้จักการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
6.ท าให้เกิดการพัฒนาความคิด และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
7.ท าให้รู้จักการแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา 
8.ท าให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 - การจัดท าโครงการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการท าโครงการ 
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รูปภาพการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาววนัชราภา ขันติ) 

อาจารย์ผู้สอนแผนกสามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวสรารัตน์ เลิศค า หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 

หัวข้อ/เรื่อง 
อบรมโครงการพัฒนาครูด้านคุณด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครู และจิตวิทยาการดูแลเด็ก
นักเรียน การใช้ชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) 

วันที่ 14 กันยายน 2562 สถานที ่ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย 
หน่วยงานที่จัด ฝุายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
10. ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) 

1.1 ทัศคติ/ความเชื่อ ที่สนับสนุนหรือแสดงถึงการใช้ชุดความคิดเติบโต ทั้งการสร้างการเติบโตให้ตนเอง และ
ผู้อื่น 

1.2 การสร้างความผูกพันในที่ท างาน การสร้างความผูกพันธ์ในสถานศึกษา ได้แก่การสร้างความผูกพันของ
ทีมงาน  

11. การเป็นผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจและความผูกพัน ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงการคิดบวก มองเห็นคุณค่าของ
ทีมงาน รวมทั้งการรับฟังผู้อื่น 

12. ทักษะพ้ืนฐานเพ่ือจูงใจทีมงาน ได้แก่ การยกย่องชื่นชม ซึ่งการแสดงออกด้วยอารมณ์หรือการสัมผัส การใช้
ค าพูดให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจน น้ าเสียง และท่าทางท่ีโดนใจ และการยกย่องชื่นชมนั้นต้องมีความเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

13. การให้ feedback อย่างสร้างสรรค์ โดยการบอกสิ่งที่เห็นไม่ใช่การประเมินหรือตัดสินไปที่ตัวบุคคล มีความ
สมดุลโดยมีทั้งด้านบวกและด้านลบ และเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเห็นต่อฟีดแบคนั้น โดยการให้ฟีดแบคต้อง
แสดงสีหน้าท่าทางที่เป็นมิตร ชื่นชมสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นและตามมา ใช้ค าพูดที่เป็นบวก เช่น 

- ใช้ค าว่า และ แทนค าว่า แต่ แต่ว่า 
- ใช้ค าว่า จะดี.....ถ้า หรือเมื่อ......... จะสุดยอดเลย.....ถ้า หรือเมื่อ......... แทนการชี้จุดด้วย หรือ

ข้อเสีย 
14. การพัฒนาความสามารถของครูและผู้น า ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านหลักดังนี้ 

- เป็นนักกลยุทธ์ 
- เป็นนักเน้นปฏิบัติ 
- เป็นนักบริหารคน 
- เป็นนักพัฒนาคน 
- เป็นนักพัฒนาตนเอง 
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15. เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก Pareto (Pareto Principle) ได้อธิบายถึง “สิ่งที่ส าคัญหรือมีประโยชน์จะมีอยู่เป็นจ านวนที่
น้อยกว่าสิ่งที่ไม่ส าคัญ หรือไม่มีประโยชน์ซึ่งมีจ านวนที่มากกว่า” เป็นกฎที่แสดงถึงความไม่สมดุล ทีส่ามารถพบ
เห็นทั่วไปในชวีิตประจ าวนั 

16. เรียนรูห้ลักการ IKIKAI เป็นหลักที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการค้นหาจุดมุ่งหมายให้เจอ เช่นท า
สิ่งที่รัก และถนัด  

 
 

รูปภาพการอบรม 
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…………………………………………………………… 
(นางสาวสรารัตน์ เลิศค า) 

ต าแหน่งครู 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 

 
 

 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
........................................................... ..................... 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1) ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแลว้เสร็จ  (2) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวสรารัตน์ เลิศค า หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมโครงการพัฒนาครูการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยรพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยรพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
1. การเขียน กระบวนการ ขั้นตอน การพัฒนา และการสร้างเอกสารประกอบการสอน  
2. ทราบกระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน ได้แก่ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด โครงสร้างของหลักสูตร 
2.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกติ เวลาเรียน 
2.3 การตั้งชื่อเรื่องให้เป็นไปตามชื่อรายวิชา 
2.4 จัดท าโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอน  
2.5 เนื้อหาและการน าเสนอเนื้อกา 
2.6 ส่วนประกอบ และรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน 

3. ทราบวิธีการน าเสนอเสนอเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน โดยการน าเสนอควรเริ่มต้นด้วยบทน า และ 
       ลงท้ายด้วยบทสรุป  

4. ทราบการน าเสนอข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ตาราง แผนภูมิต่าง ๆ   
5. ทราบการเขียนกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา คุณลักษณะด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านพุทธิ

สัย ด้านทักษะพิสัย 
 

ประโยชน์ของโครงการ 
     ทราบกระบวนการเขียนเอกสารการสอน เกิดแนวคิดเพ่ือน าไปจัดท าเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา  
เพ่ือให้ได้เนื้อหาที่ต้องการตามสมรรถนะรายวิชา 
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รูปภาพการอบรม 

                       
 

          
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวสรารัตน์ เลิศค า) 

ต าแหน่งครู 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

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

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1) ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแลว้เสร็จ  (2) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวสรารัตน์ เลิศค า หน่วยงาน/สังกัด สามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการปี 2562 

วันที่ 
7 มิถุนายน 2562 
 

สถานที ่ ห้องประชุม A106 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
โครงการมีความส าคัญต่อการวางแผนและการด าเนินงาน 

1.                                                  
2. ช่วยให้การด าเนินโครงการไปได้อย่างราบรื่น มีแนวทางในการด าเนินการชัดเจน  
3. ท าให้ทราบถึงศักยภาพของปัญหา และโอกาสของปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
4.                                                                             

                 
 
ประโยชน์ของโครงการ 
1.                                              
2.                                                                                      
3.                                                                                    

                                                  
 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 1. น าไปพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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รูปภาพการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …………………………………………………………… 
(นางสาวสรารัตน์  เลิศค า) 
อาจารย์ผู้สอนแผนกสามัญ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................ ................ 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวปิยนันท์  เกตุชั่ง หน่วยงาน/สังกัด แผนกสามัญ 
หัวข้อ/เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สถานที ่ ห้องประชุม A106 
หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงค่านิยม แนวคิด แนวทางการประพฤติปฏิบัติหรือแนวทางการท างานอันถือเป็น
วัฒนธรรมที่แต่ละองค์กรปฏิบัติต่อกัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งม่ันสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรที่ส าคัญ หลายประการ รวมทั้งข้อคิดในการท างานที่ดีหลาย
ประการ ซึ่ง ดร.ธนภัทร  มั่นคง ผู้อ านวยการ ได้ให้แนวคิดที่ส าคัญ ดังนี้ 

วัฒนธรรมแห่งคุณภาพ ท าทุกอย่างอย่างมีคุณภาพ 
ฐานความคิดท่ีส าคัญของการท างาน คือ ภูมิใจที่ได้ท างานที่นี่ เพราะที่นี่ คือที่ที่เราเลือกจะมาท างาน 

ในบางครั้งโอกาสที่เราได้รับ มักจะมาด้วยความไม่พร้อม แต่ถ้ารอให้พร้อมก็อาจไม่ได้รับโอกาสเลยก็
เป็นไปได้ ดังนั้นจงดีใจที่ได้รับโอกาส และท าโอกาสนั้นให้ดีและเต็มที่ 

การท างานต้องท าอย่างเต็มที่ คนท างานบางครั้งก็เหมือนปากกา หากปากกาไม่ดี ก็ยังมีปากกาด้ามใหม่เข้ามา
ท าหน้าที่แทนได้เสมอ 
ครู เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจและยิ่งใหญ่ เราสร้างคน เราให้โอกาสคน เราเป็นแบบอย่างของเด็กในทุกอย่างก้าว 
ส าหรับครูอาชีวะ ต้องเข้าใจพ้ืนฐานของเด็กว่าส่วนใหญ่เด็กขาดความพร้อม ครอบครัวไม่สมบูรณ์ ครูอาชีวจึง
ต้องเป็นผู้สร้างความเชื่อม่ันให้แก่เด็ก เชื่อมั่นว่าเขาท าได้ และให้โอกาสเขา 
วิทยาลัยของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- ไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้เป็นคนดี 
- ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง คือ ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง 
- มีจิตบริการ จิตอาสา (Service mind) 
- ผู้ปกครองคือแขกคนส าคัญ และความส าเร็จของนักศึกษา  คืองานบริการของเรา 

การท างานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนในองค์กรช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
- ไม่มีงานของเขา มีแต่งานของเรา เท่านั้น ต้องมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน ไม่เกี่ยงงาน เรียนรู้งานของผู้อ่ืน 
- การสื่อสารต้องดี ฟังให้ดี สื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลให้ดีและครบถ้วน 
- มีอัธยาศัย ไมตรี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปัน มีจิตใจเมตตา รู้จักเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ  
- “มีผิด รับผิดร่วมกัน”  และ “มีชอบ รับชอบร่วมกัน” 
- ยกย่อง ชมเชย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
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การฟัง 4 ระดับ ได้แก่ ฟังแล้วเถียง บ่น, ฟังแล้วเฉยๆไม่ได้คิดต่อยอดอะไร, ฟังแล้วคิดตาม, ฟังแล้วต่อยอด 
ความรู้ ความสามารถของตนเอง เป็นลักษณะ คือ ครูควรพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ศึกษา
ระเบียบ ไม่รู้ไม่ได้ ต้องรู้เอง เรียนรู้ข้อดีของคนอ่ืน และเพ่ิมพูนความรู้ อย่าน าความรู้เมื่อ 3 ปีที่แล้วมาสอน
นักศึกษา 
การคิดบวก ( Positive Thinking ) คือ เข้าใจธรรมชาติของคน บทบาทที่แตกต่างกันของเพ่ือนร่วมงาน และมี
ทัศนคติที่ดีหัวหน้างาน องค์กร คิดในสิ่งที่ดี คิดในสิ่งที่สร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์  หมั่นแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ “ไม่มีคมในฝัก” 
มีความสุข (Always Happiness)   รักในงานที่ท า   ท างานที่เรารัก   ศรัทธาในหน้าที่ 
สิ่งส าคัญท่ีทุกคนต้องรู้และเข้าใจ ไม่มีเส้นทางสู่คุณภาพ   คุณภาพคือเส้นทาง    
แนวคิด หลักปฏิบัติที่ส าคัญ๘องวิทยาลัย 

- แตกต่างสร้างสรรค์ คือมีความคิดที่แตกต่างไม่อยู่ในมุมมองเดิมๆแต่ต้องสร้างสรรค์และไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน 

- โรงเรียนเป็นท่า นักศึกษาเป็นเรือ คือ ครูเป็นผู้คอยแนะแนวทางให้เท่านั้นแต่จะไม่ลงมือท าเอง 
- เข้าใจแต่ไม่ตามใจ คือ คามเข้าใจในความต้องการของนักศึกษาแต่ต้องไม่ตามใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
- ความส าเร็จของนักศึกษา คืองานบริการของเรา 
- QQT, Big C , Edet , 3E , อ่ืนๆ 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
-เริ่มจากการปรับความคิดของตนเอง ให้มีฐานความคิด ทัศนคติที่ดี พร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เห็นค่าของ
โอกาส และงานที่ได้รับ รวมทั้งทัศนคติที่มีต่อเด็ก ภาคภูมิใจในการเป็นครู ซึ่งเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้ว จะ
ส่งผลต่อไปยังการปฏิบัติงานของเรา ท าให้เรามีความสุขในการท างาน และท างานได้อย่างเต็มที่ 
-ปรับระบบการท างานให้มีคุณภาพมากข้ึน ทั้งเรื่องของการวางแผน และการท างานแบบ QQT เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เรียนต่อไป 
-ท าความเข้าใจหลักคิดต่างๆ น าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างต่อไป 
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 รูปภาพการอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวปิยนันท์  เกตุชั่ง) 

อาจารย์แผนกสามัญ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

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

............................................... 
                         (นางสาวบุพรรณี นันทจริยา) 

                        หัวหน้าแผนกสามัญ 
.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวปิยนันท์  เกตุชั่ง หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามสมรรถนะรายวิชา  

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึง การจัดการศึกษาที่มีเนื้อหาตามความสามารถท่ีจ าเป็นในการท างาน 
  มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ หมายถึง เกณฑม์าตรฐานที่คาดหวังจากผู้เรียน (เมื่อจบหน่วยแล้วผู้เรียนสามารถท าอะไรได้ 
หรือท าไดต้ามที่คาดหวังหรือไม่) 

กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2562  
                                     1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์(เชิงบวก)  
     ควรเกิดจากการจดัการเรียนรู ้     2. ด้านความรู้   
          แบบ Active learning           3. ด้านทักษะ  

      
      4. ด้านความสามารถในการประยกุต์ใช้ และความรบัผิดชอบ  

กระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนา/สร้างเอกสารประกอบการสอน   
 ความหมาย : เอกสารประกอบการสอน  
  หมายถึง เอกสารหรือสื่อ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ท่ีท าให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
 กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

1. ศึกษาหลักสตูรอย่างละเอียด โครงสร้างของหลักสตูรทั้ง ปวช.และปวส. 
2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา(KPA) /สมรรถนะรายวิชา /ค าอธิบายรายวิชา /หน่วยกิต /เวลาเรียน  
3. ตั้งช่ือเรื่องให้เป็นไปตามรายวิชา 
4. ยึดกรอบรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ สมรรถนะรายวิชาและกลุ่มเปูาหมาย 
5. เนื้อหาควรเป็นความรู้ใหม่ มีความถูกต้อง ความทันสมัย ความสมบรูณ์ เหมาะสมกับกลุม่เปูาหมายที่ใช้เอกสาร

ประกอบการสอนนี ้อาจจะมภีาพ แผนภูมิ แผนภาพ ตาราง  
6. แบ่งเนื้อหาเป็นบทเป็นเรื่อง มีส่วนน า ส่วนเนื้อหา และส่วนท้ายที่เปน็บรรณานุกรมและภาคผนวก (ถ้ามี) 

การน าเสนอเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน มีข้อควรดังนี ้
1. ครอบคลมุประเด็นของเรื่องตามค าอธิบายรายวิชาได้ครบถ้วน (ทุกหน่วยต้องมีบทสรุป) 
2. ก าหนดสดัส่วนให้เหมาะสม เกีย่วข้องโดยตรงกับเรื่อง 
3. ใช้ภาษาเขียนประโยคส านวนภาษาที่สั้น กะทัดรดั ชัดเจน เป็นทางการ ล าดับความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
4. ข้อมูลตัวเลข สถิติ ควรน าเสนอในรูปตาราง สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

เพื่อให้เกิด 
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จริยธรรม 
1. ความซื่อตรงในการแสวงหาความรู้ เคารพสิทธิทางปัญญา โดยมีการอ้างอิง 
2. ความมีอิสระทางความคดิ ปราศจากอคติส่วนตัวหรือความล าเอียง 
3. ความรับผิดชอบ มีความรับผดิชอบต่อสิ่งศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบทั้งต่อบุคคล องค์กร และสังคมทุกระดับ 
4. การรักษาความลับและความเป็นสว่นตัว เคารพส่วนบคุคล ปกปูองขอ้มูล จัดระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูล ไม่ให้มี

การน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลเสียแกเ่จ้าของข้อมูล 
การอ้างอิง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณคา่ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย 

1. footnotes คือ การใส่หมายเลขก ากับท้ายข้อความ 
2. การอ้างอิงแทรกปนเนื้อหา 
3. บรรณานุกรม คือ เอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ ผูเ้ขียนศึกษาค้นคว้า นยิมใช้กับเอกสารสิ่งพิมพ์ 

Active Learning คือ 
1. ผู้เรยีนไดล้งมือท า 
2. ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการคดิ (กลุ่ม) 
3. ผู้เรยีนได้น าเสนอเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้กระท า 
4. ผู้เรยีนเป็นผูส้รา้งความรูด้้วยตนเองจากการเรียนรู้  

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
3. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ชุดการเรียนรู้ของตนเองได้ 
4. สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองได้ 
5. สามารถน ามาปรับใช้ในการสังเกตการสอนได้เป็นอย่างดี 
6. สามารถน ามาเป็นแรงจูงใจในการท างานได้ 

 
รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวปิยนันท์  เกตุชั่ง) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

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

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

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

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 
 
 
 


