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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
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........./............/........... 
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คำนำ 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ”  รหัสวิชา 20001-1003 จัดทำขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2563  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 หน่วย  ประกอบด้วย การวางแผนเป้าหมาย
ชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออม การลงทุน ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทาง
การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นใน
การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า  จะเอ้ืออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หาก
อาจารย์ผู ้สอนนำแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้ง
ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

วาที่รอยตรีธีรวัฒน  เงินเเทง 

ผู้จัดทำ 



ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  รหัสวิชา 20001-1003  จำนวน  2 หน่วยกติ 3 ชั่วโมง  (1-2-2 )

2. คำอธิบายราวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพการออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ  รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตใน
องค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้
3.1   เข้าใจเกี ่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุมคุณภาพธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ หลักการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

3.2   สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3.3   มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 
ประหยัด และอดทน 

4. สมรรถนะรายวิชา
4.1   แสดงความรู้เกี ่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุมคุณภาพ ธุรกิ จและการเป็น

ผู้ประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

4.2   จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย 
4.3   ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน 
4.4   ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน 



5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา
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1. การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร
ควบคุมคุณภาพ 0.5 1 0.5 5 3 10 3 

2. การออม 0.5 0.5 1 5 3 10 6 

3. การลงทุน 1 1 1 7.5 4.5 15 6 

4. ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 0.5 0.5 2 7.5 4.5 15 6 

5. การจัดหาและการวางแผนทาง
การเงิน 0.5 1 0.5 5 3 10 6 

6. กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ

0.5 0 0.5 
2.5 1.5 5 6 

7. รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ 0.5 1 1.5 7.5 4.5 15 6 

8. หลักเบื้องต้นในการบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร

0.5 1 1 
7.5 4.5 15 6 

9. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ

0 0.5 0.5 

2.5 1.5 5 6 

    สอบประมวลผลการเรียนรู้ 4 

รวม 4.5 6.5 8.5 

รวมทั้งหมด 20 50 30 100 
ลำดับความสำคัญ 3 1 2 

พฤติกรรม

ช่ือหน่วย 



6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1  การวางแผน
เป้าหมายชีวิตด้วยวงจร
ควบคุมคุณภาพ 

3 1. อธิบายเกี่ยวกับการวางแผน ด้วย
วงจรการควบคุมคุณภาพได้
2. อธิบายเกี่ยวกับการนำ PDCA ไป
ใช้ได้
3. อธิบายเกี่ยวกับการวางแผน
เป้าหมายชีวิตได้
4. บอกหลักการวางแผนเป้าหมาย
ชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพได้
5. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผน ด้วยวงจรการควบคุม
คุณภาพ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการนำ
PDCA ไปใช้ในการวางแผน
เป้าหมายชีวิต

หน่วยที่ 2  การออม 6 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ
และประโยชน์ของการออมได้
2. บอกเป้าหมายในการออมได้
3. บอกปัจจัยสำคัญในการออมได้
4. อธิบายการวางแผนการออมได้
5. อธิบายเกี่ยวกับการออมเพ่ือ
เกษียณอายุในประเทศไทยได้
6. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย
ความสำคัญ และประโยชน์ของการ
ออม
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย
ปัจจัยการวางแผน  และรูปแบบ
การออมท่ีสามารถใช้กับการ
เกษียณอายุ



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 3  การลงทุน 6 1. อธิบายความหมายและลักษณะ
การลงทุนได้
2. อิบายเกี่ยวกับการลงทุนทาง
การเงินได้
3. อธิบายเกี่ยวกับผลตอบแทนจาก
การลงทุนได้
4. อธิบายเกี่ยวกับหลักการลงทุนได้
5. อธิบายเกี่ยวกับการลงทุนโดย
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ได้
6. อธิบายเกี่ยวกับการลงทุนในตรา
สารทุนได้
7. อธิบายเกี่ยวกับการลงทุน
ประกอบธุรกิจได้
8. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ผลตอบแทน โดยฝากเงินกับ
ธนาคาร ประกันชีวิต กองทุนและ
การประกอบธุรกิจ

หน่วยที่ 4  ธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการ 

6 1. อธิบายความหมายของ
ผู้ประกอบการได้
2. บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์
ในการประกอบธุรกิจได้
3. บอกปัจจัยในการเป็น
ผู้ประกอบการได้
4. อธิบายโครงสร้างระบบธุรกิจได้
5. บอกประเภทของธุรกิจและ
รูปแบบการดำเนินธุรกิจได้
6. อธิบายความหมายของ
ผู้ประกอบการได้
7. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
ระบบธุรกิจ  ประเภทและรูปแบบ
การดำเนินธุรกิจ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
พ้ืนฐานและการเป็นผู้ประกอบการ



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 5 การจัดหาและ
การวางแผนทางการเงิน 

6 1. อธิบายการวางแผนทางการเงิน
ได้
2. อธิบายหลักการวางแผนทางการ
เงินได้
3. อธิบายการจัดหาทางการเงินได้
4. อธิบายการจัดการเงินสดและ
สินทรัพย์สภาพคล่องได้
5. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผน  หลักการทางการเงิน
การจัดการทางการเงิน  การจัดการ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง

หน่วยที่ 6 กฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

6 1. อธิบายการจดทะเบียนพาณิชย์
ของผู้ประกอบการได้
2. อธิบายกฎหมายภาษีตาม
ประมวลรัษฎากรได้
3. อธิบายกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
4. อธิบายการจดทะเบียนสิทธิบัตร
ได้
5. อธิบายเครื่องหมายการค้าได้
6. อธิบายกฎหมายประกันสังคมได้
7. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจด
ทะเบียนพาณิชย์  กฎหมายภาษี
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้า  และกฎหมายประกันสังคม



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้

หน่วยที 7 รูปแบบและ
การจัดทำแผนธุรกิจ 

6 1. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของแผนธุรกิจได้
2  บอกองค์ประกอบของแผนธุรกิจ
ได้
3. จัดทำปกหน้า สารบัญ และคำนำ
ได้
4. จัดทำบทสรุปผู้บริหารได้
5. จัดทำประวัติกิจการ  หรือ
ภาพรวมของกิจการได้
6. วิเคราะห์สถานการณ์ได้
7. จัดทำแผนการตลาด  แผนการ
บริหารจัดการ แผนการดำเนินงาน
แผนการผลิต  แผนการเงิน และ
แผนฉุกเฉินได้
8. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัรูปแบบ
และการจัดทำแผนธุรกิจ
2. แสดงความสามารถจัดทำแผน
ธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน
และแผนฉุกเฉิน

หน่วยที่ 8  
หลักเบื้องต้นในการ
บริหารงานคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตในองค์กร 

6 1. อธิบายความหมายการ
บริหารงานคุณภาพเบื้องต้นได้
2. อธิบายการเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น
ได้
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตได้
4. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานคุณภาพเบื้องต้น
และการเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น
2. แสดงและสามารรถนำหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต
มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนในการ
ดำเนินงาน



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้

หน่วยที่ 9  การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

6 1. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ธุรกิจได้
2. เสนอแนะแนวทางการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ธุรกิจได้
3. อธิบายการทำบัญชีครัวเรือนได้
4. มีคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด

1. สามารถนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี
ครัวเรือนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

สอบปลายภาค 3 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 2 5 3 10 5 
2 2 5 3 10 5 
3 3 7.5 4.5 15 7.5 
4 3 7.5 4.5 15 7.5 
5 2 5 3 10 5 
6 1 2.5 1.5 5 2.5 
7 3 7.5 4.5 15 7.5 
8 3 7.5 4.5 15 7.5 

9 1 2.5 1.5 5 2.5 
รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50 



การวัดผล 
- ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย 10 คะแนน 

2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี) 10 คะแนน 
รวม 20 คะแนน 

- ด้านทักษะ 1) ใบงาน 30 คะแนน 
2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ) 20 คะแนน 

รวม 50 คะแนน 
- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน 

 คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค     80:20 
ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน 20 คะแนน 

2) ใบงาน 30 คะแนน 
3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 30 คะแนน 

รวม 70 คะแนน 
ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี) 10 คะแนน 

2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ) 10 คะแนน 
รวม 20 คะแนน 

 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0 
คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 
คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50 ระดับผลการเรียน 0 

8. เครื่องมือวัดผล
8.1  แบบทดสอบหลังเรียน 
8.2  ใบงาน 
8.3  แบบฝึกหัด 
8.4  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  จำนวน 3 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1    เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการวางแผน ด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ 
1.1.2 เพ่ือให้รู้ในเรื่องการนำ PDCA ไปใช้ 
1.1.3 เพ่ือให้รู้ในเรื่องการวางแผนเป้าหมายชีวิต 
1.1.4 เพ่ือให้รู้ในเรื่องหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.2.1    อธิบายเกี่ยวกับการวางแผน ด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพได้ 
         1.2.2    อธิบายเกี่ยวกับการนำ PDCA ไปใช้ได้ 
         1.2.3    อธิบายเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตได้ 

1.2.4 บอกหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพได้ 
1.2.5 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  
2.2   สามารถนำ PDCA ไปใช้ในการวางแผนเป้าหมายชีวิต 
 

3. เนื้อหา 
3.1   การวางแผน ด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ 
3.2   การนำ PDCA ไปใช้ 
3.3   การวางแผนเป้าหมายชีวิต 

        3.4   การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 
 

 
 
 
 



4 กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.  ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.  ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  
3.  ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.  ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5.  ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  นักเร ียนฟังครูบรรยาย
เรื่องการวางแผนเป้าหมาย
ชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
2.   น ัก เร ียนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ
ซ ั ก ถ ามหร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.  นักเรียนทำใบงานที่ 
1.1,1.2และ 1.3 โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
2.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3.  นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
1.1, 1.2 และ 1.3 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.  นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.  นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
2.  นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 จาก



ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.  ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......…….......................  

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

...................................................................................................................................................................... ...........…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1  การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. ข้อใดเป็นเป้าหมายชีวิตที่เป็นตัวเงินทั้งหมด 
      ก. แอนซื้อตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น   
      ข. ออมทำประกันชีวิต 
      ค. อ้อยนำหนังสือไปถวายพระ   
      ง.  เอมแต่งงานกับเศรษฐีเยอรมัน 
2. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายชีวิตทีเป็นตัวเงิน 
      ก.  ช่อผกาซื้อพันธบัตรรัฐบาล   
      ข.  คุณยิ่งลักษณ์ซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. 
      ค.  สุภาวดีทำประกันสังคม   
      ง.  ลีน่าจังจะสมัครผู้ว่า กทม. 
3. การวางแผนเป้าหมายในวัยใด จะอยู่ระหว่างการเริ่มสร้างครอบครัว 
      ก.  อายุ 20 ปี     
      ข.  อายุ 21-30 ปี 
      ค.  31-45 ปี     
      ง.  46-50 ปี 
4. ”ถ้าจะกำหนดเป้าหมายว่าอีก 3 ปี ถ้าเรียนจบ ปวช.3 แล้วจะทำงานทำเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว” 
สอดคล้องกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตในข้อใด 
      ก.  Specific    
      ข.  Measurable 
      ค.  Acceptable    
      ง.  Realistic  
5. “R=Realistic” หมายถึงข้อใด 
      ก.  มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง  
      ข.  วัดผลและประเมินผลได้ 
      ค.  สามารถยอมรับได้    
      ง.  เป้าหมายต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 
6.  การกำหนดเป้าหมายชีวิตนั้นถ้าไม่มีระยะเวลาแน่นอนจะทำให้ความมุ่งมั่นลดลง หมายถึงข้อใด 
     ก    A=Acceptable    
     ข.   S = Specific 



     ค.   M=Measurable   
     ง.   T=Timely  
7. ข้อใดสอดคล้องกับ R-Rewarding 
    ก. ความคุ้มค่ากับการปฏิบัติ   
    ข. เป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 
    ค. ความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง  
    ง. วัดผลและประเมินผลได้ 
8. ”......เป็นการตรวจสอบจากเป้าหมายที่กำหนดไว้” จากข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด 
    ก. P     
    ข. D 
    ค. C     
    ง. A  
 9.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการตรวจสอบในวงจร PDCA 
    ก. ตรวจสอบจากเป้าหมายที่กำหนดไว้  
    ข. มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 
    ค. มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน   
    ง. ผู้ที่ตรวจสอบต้องเป็นบุคคลภายนอก 
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผน 
    ก. การศึกษาข้อมูล    
    ข. การเตรียมงาน 
    ค. การดำเนินงาน    
    ง. มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 1 หน้า 1/3 
 วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพ   

สอนครั้งที่ 1/3 

ชื่องาน  การวางแผนเป้าหมายชีวิต เวลา 180 นาที 
  
     คำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเป้าหมายชีวิตสูงสุดว่าต้องการที่จะทำอะไรบ้างในขณะที่ยังมีวิตอยู่ โดยกำหนด
เป้าหมายไว้ 5  เรื่อง พร้อมทั้งลำดับขั้นในกระบวนการวางแผนประกอบด้วย 

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของชีวิต 
2. พัฒนาข้อตกลงที่เป็นตัวกำหนดขอบเขตในการวางแผนของชีวิต 
3. พิจารณาข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการวางแผนชีวิต 
4. พัฒนาทางเลือกในการดำเนินชีวิต 
5. ประเมินทางเลือก เพ่ือเลือกสิ่งที่เป็นไปได้สูงสุดของชีวิต 
6. เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 1 หน้า 2/3 
 วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพ   

สอนครั้งที่ 1/3 

ชื่องาน  การวางแผนเป้าหมายในการศึกษา เวลา 180 นาที 
   
      คำชี้แจง   ให้เขียนเป้าหมายชีวิตที่เก่ียวกับการเรียนของตนเองให้เสร็จภายใน 5 ปี 

1. การศึกษาเล่าเรียน 
............................................................................................................................. ................................... 
เป้าหมาย.............................................................................................................................. ................... 
ระยะเวลา....................................................................................................... ......................................... 

2. การทำงาน 
............................................................................................................................. ................................... 
เป้าหมาย.................................................................................................................................................  
ระยะเวลา..................................................................................................................... ........................... 

3. การดูแลครอบครัว (พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง  และคู่ชีวิต 
............................................................................................................................. .................................... 
เป้าหมาย.................................................................................................................................................  
ระยะเวลา..................................................................................................................... ........................... 

4. อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .................................... 
การพักผ่อน................................................................. ............................................................................. 
การทำประโยชน์เพื่อสังคม...................................................................................................... ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบงานที่ 1.3 หน่วยที่ 1 หน้า 3/3 
 วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เวลาเรียนรวม 54 ชั่วโมง 
ชื่อหน่วย การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพ   

สอนครั้งที่ 1/3 

ชื่องาน  การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร PDCA เวลา 180 นาที 
 
    คำชี้แจง   ให้ผู้เรียนวางแผนชีวิตด้วยการนำเอาหลัก PDCA มาประยุกต์ใช้ โดยอาจจะเป็นการวางแผนด้าน
การศึกษา หรือการประกอบอาชีพก็ได้  แต่ต้องสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA 

1. Plan (P) 
................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 

2. Do  (D) 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

3. Check (C) 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................. .........................................................................................  

4. Action (A) 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออม  จำนวน 6 ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1    เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการออม 
1.2.2 เพ่ือให้รู้ในเรื่องเป้าหมายในการออม 
1.2.3 เพ่ือให้รู้ในเรื่องปัจจัยสำคัญในการออม 
1.2.4 เพ่ือให้รู้ในเรื่องการออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทย 
1.2.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.2.1   อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการออมได้  
         1.2.2   บอกเป้าหมายในการออมได้ 
         1.2.3   บอกปัจจัยสำคัญในการออมได้  

                1.2.4   อธิบายการวางแผนการออมได้ 
                1.2.5   อธิบายเกี่ยวกับการออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทยได้ 

1.2.6 อธิบายรูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของประเทศไทยได้ 
1.2.7 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2.8 มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

 
    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                 2.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการออม 
                 2.2   แสดงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย ปัจจัยการวางแผน  และรูปแบบการออมที่สามารถใช้กับการ
เกษียณอายุ 

 
    3.  เนื้อหา 

3.1   ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการออม 
       3.2   เป้าหมายในการออม 
       3.3   ปัจจัยสำคัญในการออม 
        3.4   การวางแผนการออม 
       3.5   การออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทย 
                3.6   รูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุของประเทศไทย 

 



     4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2-3/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ของราย
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย 
3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 2 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5. ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟังคร ูบรรยาย
เรื ่องการออม พร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
2 .  น ั ก เ ร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ
ซ ั ก ถ ามหร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
2.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 จาก
ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 



3.   ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้        2 คะแนน 
ทักษะ        5  คะแนน 
จิตพิสัย        3 คะแนน 
รวม        10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................... ...........

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

......................................................................................................................................................................... ..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2  การออม 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  วิไรรัมภามีเงินเดือน 22,000 บาท จ่ายค่าเช่าบ้าน 5,000 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 7,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น
อีก 4,000 บาท อยากทราบว่าเธอจะมีเงินออมอยู่เท่าใด 
     ก.  22,000 บาท   
     ข.  6,000 บาท 
     ค.  10,000 บาท   
     ง.  18,000 บาท  
2.  ประชาชนโดยทั่วไปมักจะนิยมสะสมสิ่งต่างๆ ไว้เป็นเงินออมตามข้อใด 
     ก.  จันทร์กระพ้อชอบสะสมทองคำ และถ้วยชามสังคโลก 
     ข.  เพียงขวัญชอบสะสมพระเครื่อง และที่ดิน 
     ค.  มารตีชอบสะสมทองคำและที่ดิน 
     ง.  กรองแก้วชอบสะสมเงินสดและเสื้อผ้าแฟชั่น 
3.  ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการออม 
     ก.  สร้างหลักประกันความม่ันคงให้กับญาติพ่ีน้อง 
     ข.  มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
     ค.  ทำให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     ง.  สร้างความเป็นอยู่ของประชาชน ครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้น 
4.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออมด้านสังคม 
     ก.  ปรุงฉัตรนำเงินเดือนส่วนหนึ่งไปผ่อนบ้าน  
     ข.  รสรินออมเงินวันละ 1 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือคนพิการ 
     ค.  รณพีร์คิดประดิษฐ์ลวดลายเทียนเข้าพรรษาในปีนี้ 
     ง.  พุฒิพัฒน์เก็บเงินวันละ 20 บาท เพ่ือนำไปจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน 
5.  ข้อใดเป็นเป้าหมายของการออม 
     ก.  พลอยต้องการเก็บเงินบางส่วนไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ 
     ข.  เพลงต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในด้านการศึกษา 
     ค.  แพทต้องการสร้างหลักประกันชีวิตให้ตนเองด้วยการออมเงิน 
     ง.  เป็นไปได้ทุกกรณีที่กล่าวมา 
6.  ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในการออม 
     ก.  เอมมีซื้อสิ่งของทุกอย่างที่อยากได้ 
     ข.  ช่วงนี้มีภาวะเงินเฟ้อทำให้กระต่ายซื้อรถยนต์ไม่ได้ 



     ค.  ใบเตยป่วยกะทันหันจึงถอนเงินฝากประจำมาใช้จ่ายก่อน 
     ง.  กระแตตกบันไดจึงนำเงินที่เก็บไว้ในกรณีฉุกเฉินมาใช้จ่าย 
7.  ข้อใดเป็นการออมเพ่ือความมั่นคง 
     ก.  นธันำเงินที่เก็บไว้มาใช้จ่ายซ่อมแซมบ้าน 
     ข.  หนุ่มนำเงินที่เก็บไว้ไปซื้อหุ้นของ ปตท. 
     ค.  เจมส์นำเงินที่เก็บไว้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
     ง.  ภูรินำเงินที่เก็บไว้ไปซื้อทองคำ 
8.  ข้อใดให้คำจำกัดความคำว่า “เกษียณ” ได้ถูกต้อง 
     ก.  สิน้ไป     
     ข.  ครบกำหนดอายุรับราชการ 
     ค.  สิ้นกำหนดเวลารับราชการ  
     ง.  ข้อ 1-2-3 ถูกต้อง 
9.  จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าหลังเกษียณอายุชายไทยจะมีชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่ไปได้อีกประมาณก่ีปี 
     ก.  3-5 ป ี     
     ข.  5-7 ป ี
     ค.  7-10 ป ี     
     ง.  10-15 ปี  
10.  จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าหลังเกษียณอายุหญิงไทยจะมีชีวิตโดยเฉลี่ยอยู่ไปได้อีกประมาณกี่ปี 
     ก.  15-20 ปี    
     ข.  10-15 ป ี
     ค.  7-10 ป ี     
     ง.  5-7 ปี  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1          คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5          คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0          คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การลงทุน จำนวน  6 ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1  เพื่อให้เข้าใจความหมายและลักษณะการลงทุน 
1.1.2  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องการลงทุนทางการเงิน 
1.1.3  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน 
1.1.4  เพื่อให้เข้าใจในเรื่องหลักการลงทุน 

                     1.1.5  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
1.1.6  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการลงทุนในตราสารทุน 
1.1.7  เพ่ือให้เข้าใจในเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจ  
1.1.8  เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความ

ละเอียดรอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.2.1  อธิบายความหมายและลักษณะการลงทุนได้ 
 1.2.2  อิบายเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินได้ 
 1.2.3  อธิบายเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ 
 1.2.4  อธิบายเกี่ยวกับหลักการลงทุนได้ 
 1.2.5  อธิบายเกี่ยวกับการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ได้ 
 1.2.6 อธิบายเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุนได้ 
 1.2.7  อธิบายเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจได้   

           1.2.8   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

 1.2.9  มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 
    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                  2.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ผลตอบแทน โดยฝากเงินกับธนาคาร ประกันชีวิต กองทุน
และการประกอบธุรกิจ 
                  
    3.  เนื้อหา 

3.1  ความหมายและลักษณะการลงทุน 
3.2  การลงทุนทางการเงิน 
3.3  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
3.4  หลักการลงทุน 



3.5  การลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
3.6  การลงทุนในตราสารทุน 
3.7  การลงทุนประกอบธุรกิจ 
 

     4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4-5/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ประจำ
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย  
3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 3 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5. ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟังคร ูบรรยาย
เรื่องการลงทุน พร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
2 .  น ั ก เ ร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซ ั ก ถ ามหร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
3.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.  นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.  นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 3  ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 

 
 
 
 



2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 จาก
ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     3    คะแนน 
ทักษะ     4.5     คะแนน 
จิตพิสัย     7.5    คะแนน 
รวม      15   คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……..................................................... .................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  

 

1.  ข้อใดเป็นลักษณะของการลงทุน 
     ก.  ชดช้อยนำเงินไปซื้อบ้านและที่ดินเพ่ือขายต่อ 
     ข.  กิ่งแก้วซื้อทองคำให้ลูก ๆ เก็บไว้เป็นมรดก 
     ค.  มารตีซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง 
     ง.  ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง 
2.  ข้อใดเป็นการลงทุนที่ไม่มีตัวตน 
     ก.  คุณปวรรุจซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 
     ข.  คุณธราธรซื้อรถยนต์มียี่ห้อมาใช้ 
     ค.  คุณพุฒิภัทรซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทซีพีฯ 
     ง.  คุณชัชวีร์ซื้อท่ีดินเพื่อลงทุนปลูกพืชผัก และผลไม้ 
3.  ข้อใดเป็นผลตอบแทนในรูปแบบของรายได้ตามปกติ 
     ก.  ค่าเช่าคอนโดมิเนียม    
     ข.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
     ค.  กำไรจากการขายสินค้า   
     ง.  สิทธิในการออกเสียงในบริษัท 
4.  ข้อใดหมายถึงดอกเบี้ยทบต้น 
     ก.  ดอกเบี้ยของดอกเบี้ย    
     ข.  ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 
     ค.  ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่   
     ง.  ดอกเบี้ยแบบลอยตัว 
5. หลักเกณฑ์ 1 ปี ที่ใช้คำนวณดอกเบี้ยนั้นโดยทั่วไปมีกี่วัน 
    ก.  90 วัน   
    ข.  365 วัน  
    ค.  366 วัน  
    ง.  ข้อ 2-3 ถูก  
6. ดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดคือข้อใด 
    ก.  ดอกเบี้ยจะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาของการฝาก 
    ข.  ดอกเบี้ยที่ผู้กู้จ่ายให้แก่สถาบันการเงินในอัตราคงที่ 
    ค.  ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้กู้ต้องจ่ายให้แก่สถาบันการเงินตามต้นทุนของสถาบันการเงิน 



    ง.  ดอกเบี้ยที่ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดาขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
7. ข้อใดเป็นตราสารหนี้ 
    ก.  ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
    ข.  หนว่ยลงทุนในกองทุนตราสารแห่งทุน 
    ค.  ตราสารแสดงสิทธิในพันธะที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น 
    ง.  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
8.  ข้อใดเป็นตราสารทุน 
    ก.  พันธบัตรรัฐบาล     
    ข.  ตั๋วเงินคลัง 
    ค.  ตั๋วแลกเงิน      
    ง.  หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ 
9. ข้อใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต 
    ก.  ผู้ให้ประกัน+ผู้เอาประกัน+ผู้รับประกัน  
    ข.  ลูกจ้าง+นายจ้าง+รัฐบาล 
    ค.  สถาบันการเงิน+ผู้ฝาก    
    ง.  นายจ้าง+บริษัทจัดการ+ลูกจ้าง 
10.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการผลิต 
    ก.  แรงงาน (Laber)    
    ข.  เงินทุน (Capital) 
    ค.  ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)  
    ง.  การตลาด (Marketing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1          คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5          คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                                                   0               คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของผู้ประกอบการ 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจปัจจัยในการเป็นผู้ประกอบการ 
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างระบบธุรกิจ 
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจประเภทของธุรกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 
1.1.6 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของผู้ประกอบการ 
1.1.7 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1.2.1   อธิบายความหมายของผู้ประกอบการได้ 
  1.2.2   บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ 

      1.2.3   บอกปัจจัยในการเป็นผู้ประกอบการได้ 
                1.2.4   อธิบายโครงสร้างระบบธุรกิจได้ 
                1.2.5   บอกประเภทของธุรกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้ 
                1.2.6   อธิบายความหมายของผู้ประกอบการได้ 

          1.2.7   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
          1.2.8  มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

 
    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                 2.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างระบบธุรกิจ  ประเภทและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 
                 2.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะพ้ืนฐานและการเป็นผู้ประกอบการ 
                  
    3.  เนื้อหา 
               3.1  ความหมายของธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

       3.2  คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ 
       3.3  แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ 
       3.4  การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
       3.5  แนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 



      4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งท่ี/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6-7/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ประจำ
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย  
3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 4 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5. ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟังคร ูบรรยาย
เร ื ่ อ ง ธ ุ รก ิ จและการ เป็ น
ผู้ประกอบการ พร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
2 .  น ั ก เ ร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ
ซ ั ก ถ าม หร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  

1. นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
4.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 จาก



ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.  ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้    3     คะแนน 
ทักษะ    4.5      คะแนน 
จิตพิสัย    7.5     คะแนน 
รวม    15     คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่  4 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
 

1.  ข้อใดเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการโดยเน้นการใช้นวัตกรรม 
     ก.  นำแนวความคิดใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิมมาใช้ในรูปแบบใหม่ 
     ข.  การคิดประดิษฐ์ค้นสิ่งใหม่ ๆ 
     ค.  เน้นประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ 
     ง.  เน้นการตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
2.  ข้อใดเป็นแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการด้านการรู้จักตนเอง 
     ก.  สำรวจความต้องการสินค้าหรือบริการ 
     ข.  ศึกษาวิธีการขาย การตลาด 
     ค.  ศึกษาการโฆษณา การกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
     ง.  สำรวจฐานะทางการเงิน 
3.  ข้อใดไม่ใช่วิเคราะห์ตนเองของผู้ประกอบการ 
     ก.  จัดทำการสำรวจตลาด 
     ข.  ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
     ค.  เงินลงทุน 
     ง.  จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 
4.  ข้อใดไม่ใช่วิเคราะห์ธุรกิจที่จะดำเนินการของผู้ประกอบการ 
     ก.  สภาพแวดล้อม โอกาสและสถานการณ์ของธุรกิจที่จะดำเนินการ 
     ข.  สินค้า/ผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างและมีความเด่นอย่างไร ทำให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้หรือไม่ 
     ค.  หาที่ตั้งของธุรกิจ และเลือกทำเลที่เหมาะ 
     ง.  จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 
5.  กิจการรูปแบบใดที่จัดตั้งด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน 
     ก.  เจ้าของคนเดียว   
     ข.  ห้างหุ้นสว่น 
     ค.  บริษัทจำกัด    
     ง.  ร้านค้าปลีก 
6.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
     ก.  มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ 
     ข.  มีความมั่นใจในการมีเงินทุนของตนเอง 



     ค.  มีแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจของตนเองชัดเจน 
     ง.  มีแผนธุรกิจที่เป็นระบบ 
7.  ข้อใดไม่ใช่ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) 
     ก.  ที่ดิน (Land)    
     ข.  แรงงาน (Labor) 
     ค.  เงินทุน (Capital)   
     ง.  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
8.  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix= 4P’s) คือข้อใด 
     ก.  สินค้า ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
     ข.  การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการขายโดยพนักงานขาย 
     ค.  สินค้า ราคา การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขาย 
     ง.  สินค้า ราคา กำไร และคุณภาพ 
9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่การผลิต 
     ก.  การเลือกทำเลที่ตั้ง   
     ข.  การวางผังโรงงาน 
     ค.  การออกแบบสินค้า   
     ง.  การสรรหากำลังคน 
10.  คำกล่าวที่ว่า “Put the right man on the right job” สอดคล้องกับข้อใด 
     ก.  การบริหารการผลิต  
     ข.  การบริหารการตลาด 
     ค.  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
     ง.  การบริหารการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

                                                                   1       คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                                          0        คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  5 การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน  จำนวน 6 ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าหลักการวางแผนทางการเงิน 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจการจัดหาทางการเงิน 
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจการจัดการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 
1.1.5 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
      1.2.1  อธิบายการวางแผนทางการเงินได้ 

        1.2.2  อธิบายหลักการวางแผนทางการเงินได้ 
      1.2.3  อธิบายการจัดหาทางการเงินได้ 

                1.2.4   อธิบายการจัดการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องได้    
          1.2.5   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

                1.2.6   มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                 2.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผน  หลักการทางการเงินการจัดการทางการเงิน  การจัดการ
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง    
                
    3.  เนื้อหา 
                 3.1  การวางแผนทางการเงิน 

       3.2  หลักการวางแผนทางการเงิน 
       3.3  การจัดหาทางการเงิน 
       3.4  การจัดการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 

 
 
 
 
 

 



     4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8-9/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ประจำ
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย  
3. ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 5 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5. ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟังคร ูบรรยาย
เร ื ่ อง  การจ ัดหาและการ
วางแผนทางการเงิน พร้อม
กับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
2 .  น ั ก เ ร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ
ซ ั ก ถ ามหร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 5.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
5.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.  นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 5 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5จาก



ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้    2     คะแนน 
ทักษะ    5      คะแนน 
จิตพิสัย    3     คะแนน 
รวม    10    คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 

 
 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่  5 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  ข้อใดไม่ใช่บทบาทของรัฐบาลในการวางแผนทางการเงิน 
     ก.  เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของธุรกิจ 
     ข.  เป็นแหล่งค่าจ้างของผู้บริโภค 
     ค.  จัดเก็บภาษีจากบุคคล ภาษีการค้าและภาษีทรัพย์สิน 
     ง.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชน 
2.  ข้อใดที่ไม่มีบทบาทเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 
     ก.  กรมสรรพากร   
     ข.  ลูกค้าของธุรกิจ 
     ค.  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  
     ง.  มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค 
3.  ข้อใดไม่เป็นขอบเขตการดำเนินงานในการวางแผนภาษี 
     ก.  การตัดสินใจทำประกันชีวิต  
     ข.  การตัดสินใจกู้เงินจากธนาคาร 
     ค.  การตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นสามัญ  
     ง.  การตัดสินใจทำสวนทุเรียนและส้ม 
4.  ข้อเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการวางแผนการเงิน 
     ก.  ค่าเช่า     
     ข.  เงินปันผล    
     ค.  กำไรสะสม 
     ง.  ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง 
5.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน 
     ก.  การพยากรณ์ผลตอบแทนครัวเรือน  
     ข.  ความมุ่งมั่นในการลงทุน 
     ค.  แหล่งที่มาของเงินทุน   
     ง.  แผนการลงทุน 
6.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการด้านการเงินเพ่ือความคล่องตัว  
    ก.  พยากรณ์การเคลื่อนไหวเงินสด  
     ข.  การจัดหาเงินทุน 
     ค.  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  



     ง.  การจัดการทางสังคม 
7.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดรายได้ของบุคคล 
     ก.  อาย ุ     
     ข.  การศึกษา 
     ค.  อาชีพ     
     ง. วัฒนธรรม 
8.  การวัดรายได้ส่วนบุคคล ข้อใดไม่ใช่ 
     ก.  ปรับรายได้ประชาชาติให้เป็นรายได้ส่วนบุคคล 
     ข.  วัดรายได้ส่วนบุคคลโดยตรง 
     ค.  วัดผลรวมของรายได้ที่ครัวเรือนได้รับรวมกับเงินโอนที่ได้รับในปีนั้น 
     ง.  การวัดอัตราส่วนรายได้ของประเทศ 
9.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่าย 
     ก.  อายุของสมาชิกในครอบครัว 
     ข.  รูปแบบและประเภทอาหารที่รับประทาน 
     ค.  ระดับราคาและการวางแผนซื้ออาหาร 
     ง.  ระดับการศึกษาและการดำเนินชีวิต 
10.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคล 
     ก.  สินทรัพย ์   
     ข.  หนีส้ิน 
     ค.  ส่วนของเจ้าของ     
     ง.  รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

                                                                      1            คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5        คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                                             0             คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  6 กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  จำนวน 6  ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการ 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
1.1.6 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
1.1.7 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม 
1.1.8 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

        1.2.1   อธิบายการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการได้ 
                1.2.2   อธิบายกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ 
                1.2.3   อธิบายกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
                1.2.4   อธิบายการจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ 
                1.2.5   อธิบายเครื่องหมายการค้าได้ 
                1.2.6   อธิบายกฎหมายประกันสังคมได้ 

 1.2.7   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

                1.2.8  มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                2.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์  กฎหมายภาษี  กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                2.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  และกฎหมายประกันสังคม 

 
    3.  เนื้อหา 

      3.1  การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการ 
      3.2  กฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 
      3.3  การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
      3.4  เครื่องหมายการค้า   
      3.5  กฎหมายแรงงาน  



      3.6  กฎหมายประกันสังคม 
 

     4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
10-11/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.  ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.  ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ประจำ
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย  
3.  ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.  ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 6 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5.  ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟังคร ูบรรยาย
เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
และการเป็นผู ้ประกอบการ 
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
2 .  น ั ก เ ร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซ ั ก ถ ามหร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 6.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
6.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 6 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 

 
 



2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6จาก
ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3. ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้    1     คะแนน 
ทักษะ    2.5      คะแนน 
จิตพิสัย    1.5     คะแนน 
รวม     5    คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

............................................................................................................................................... ....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ 
     ก.  7 วัน   
     ข.  15 วัน  
     ค.  30 วัน   
     ง.  60 วัน  
2.  ถ้าผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายจะมีความผิดอย่างไรบ้าง 
     ก.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
     ข.  ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
     ค.  ปรับไม่เกิน 3,000 บาท  
     ง.  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
3.  ตามกฎหมายเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกว่าอะไร 
     ก.  เงินได้พึงประเมิน  
     ข.  เงินได้บุคคลธรรมดา 
     ค.  เงินได้นิติบุคคล  
     ง.  เงินได้สุทธิ  
4.  ข้อใดเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 
     ก.  เงินเดือน ค่าจ้าง  
     ข.  เบี้ยประชุม โบนัส 
     ค.  ดอกเบี้ย เงินปันผล  
     ง.  เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมา 
5.  ในกรณีที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท ควรจะยื่นแสดงรายการแบบใด 
     ก.  ภ.ง.ด.90  
     ข.  ภ.ง.ด.91  
     ค.  ภ.ง.ด.93 
     ง.  ภ.ง.ด.94  
6.  ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกินจำนวนเท่าใดท่ีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
     ก.  150,000 บาทต่อปี  
     ข.  180,000 บาทต่อปี 
     ค.  1,000,000 บาทต่อปี   



     ง.  1,800,00 บาทต่อปี 
7.  อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บในปัจจุบันคือข้อใด 
     ก.  ร้อยละ 1   
     ข.  ร้อยละ 2  
     ค.  ร้อยละ 5 
     ง.  ร้อยละ 7   
8.  กิจการใดไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
     ก.  ธนาคารไทยพาณิชย์   
     ข.  โรงรับจำนำเม๊งหงวน 
     ค.  บริษัทไทยประกันชีวิต   
     ง.  บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
9.  กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติ โดยทั่วไปไม่เกินก่ีชั่วโมงต่อวัน 
     ก.  6 ชั่วโมง  
     ข.  7 ชั่วโมง  
     ค.  8 ชั่วโมง 
     ง.  9 ชั่วโมง  
10.  กรณีให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่ม
ทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่ากี่นาที 
     ก.  5 นาท ี  
     ข.  10 นาท ี  
     ค.  15 นาท ี  
     ง.  20 นาท ี  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

                                           1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5    คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                           0         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  7 รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจ 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจองค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำปกหน้า สารบัญ และคำนำ 
1.1.4 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร 
1.1.5 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประวัติกิจการ  หรือภาพรวมของกิจการ 
1.1.6 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ 
1.1.7 เพ่ือให้เข้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด  แผนการบริหารจัดการ  แผนการดำเนินงาน 

แผนการผลิต  แผนการเงิน และแผนฉุกเฉินได้                
1.1.8 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.2.1   อธิบายความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจได้ 
                1.2.2   บอกองค์ประกอบของแผนธุรกิจได้ 
                1.2.3   จัดทำปกหน้า สารบัญ และคำนำได้ 
       1.2.4  จัดทำบทสรุปผู้บริหารได้ 
                1.2.5  จัดทำประวัติกิจการ  หรือภาพรวมของกิจการได้ 
                1.2.6  วิเคราะห์สถานการณ์ได้ 
                1.2.7  จัดทำแผนการตลาด  แผนการบริหารจัดการ  แผนการดำเนินงาน แผนการผลิต  แผนการ
เงิน และแผนฉุกเฉินได้                

         1.2.8   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด 
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
                1.2.9  มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

 
    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                2.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ 
                2.2  แสดงความสามารถจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน 
 

 
 
 



    3.  เนื้อหา 
      3.1  ความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจ 
      3.2  องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
      3.3  ปกหน้า สารบัญ และคำนำ 
      3.4  บทสรุปผู้บริหาร 
      3.5  ประวัติกิจการ  หรอืภาพรวมของกิจการ 
      3.6  การวิเคราะห์สถานการณ์ 
      3.7  แผนการตลาด  แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน แผนการผลิต  แผนการเงิน 
      3.8  ภาคผนวก 

 
     4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
12-13/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.  ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.  ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ประจำ
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย  
3.  ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.  ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 7 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5.  ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. น ักเร ียนฟังคร ูบรรยาย
เรื ่องรูปแบบและการจัดทำ
แผนธุรกิจ พร้อมกับจดบันทึก
ซักถามข้อสงสัย 
2 .  น ั ก เ ร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ
ซ ั ก ถ ามหร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 
3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.  นักเรียนทำใบงานที่ 7.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3.  นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
7.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.  นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.  นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 7 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
2.  นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 จาก
ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.  ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     3    คะแนน 
ทักษะ     7.5     คะแนน 
จิตพิสัย     4.5    คะแนน 
รวม      15   คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 



6. เครื่องมือวัดประเมินผล 
6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................

......……………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............

........................................................................................................................................ ......................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 7 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  ”ลักษณะของธุรกิจ เป็นธุรกิจกระบวนการขายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งจำหน่ายสินค้าแปรรูปสมุนไพรหลากหลาย 
สะดวกต่อการใช้และเป็นที่ต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่” หมายถึงข้อใด 
     ก.  บทสรุปผู้บริหาร   
     ข.  แนวคิดและขอบเขตของธุรกิจ 
     ค.  โอกาสของธุรกิจ   
     ง.  กลุ่มตลาดเป้าหมาย 
2. ข้อใดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 
     ก.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   
     ข.  การแข่งขัน     
     ค.  ค่านิยมการใช้สินค้ามียี่ห้อ  
     ง.  4P’s 
3.  “ผู้บริโภคใส่ใจการดูแลสุขภาพมากข้ึน รัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่ จึงสร้างยอดขายและเสริมสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน.................” หมายถึงข้อใด 
     ก.  แผนการตลาด    
     ข.  แผนการผลิต 
     ค.  แนวโน้มทางการตลาด  
     ง.  โอกาสของธุรกิจ 
4.  “สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้ชุมชน มีผลตอบแทนการลงทุนสูง....” จากข้อความนี้สัมพันธ์กับข้อใด 
     ก.  โอกาสทางธุรกิจ   
     ข.  จุดแข็งของธุรกิจ 
     ค.  ความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ   
     ง.  การสร้างยอดขาย 
5.  ข้อใดเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
     ก.  นโยบายของบริษัท   
     ข.  ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจำหน่าย 
     ค.  การส่งเสริมการตลาด   
     ง.  ลูกค้า คู่แข่งขัน 
6.  ข้อใดเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
     ก.  ผลิตภัณฑ์   



     ข.  ราคา   
     ค.  สถานที่ 
     ง.  การเมือง 
7.  คำกล่าวที่ว่า “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง” ตรงกับข้อใด 
     ก.  แผนธุรกิจ   
     ข.  แผนการตลาด 
     ค.  วิสัยทัศน์   
     ง.  พันธกิจ 
8.  ข้อใดเป็นการกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ 
     ก.  มีผลิตภัณฑ์สีเขียว เหลือง แดง ชมพู 
     ข.  จำหน่ายสินค้าท่ีร้าน 7 Eleven 
     ค.  เป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันฟุตบอล 
     ง.  The Mall ลดกระหน่ำ” หรือ “Central Midnight Sale” 
9.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการและกิจกรรมที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 
     ก.  “เร่เข้ามา เร่เข้ามา ของดีราคาถูก ชุดละ 30, 4 ชุด 100” 
     ข.  “สบู่สมุนไพรขนาดใหม่ เพียง 29 บาทเท่านั้น” 
     ค.  “The Mall ลดกระหน่ำ” หรือ “Central Midnight Sale” 
     ง.  จัดทำป้ายโฆษณาบนทางด่วน หรือบนรถประจำทาง 
10.  ถ้ากิจการสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย แต่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ จะส่งกระทบอย่างไร 
     ก.  ทำให้เงินสดหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง 
     ข.  ทำให้สินค้าผลิตไม่ทันตามคำสั่งซื้อเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ 
     ค.  ทำให้มีสินค้าในคลังเหลือมาก 
     ง.  ทำให้มีต้นทุนการผลิต/การจัดการสูงกว่าที่คาดไว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

                                         1                คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5           คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                         0                คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่  8  หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร  จำนวน  6 ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจความหมายการบริหารงานคุณภาพเบื้องต้น 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
        1.2.1    อธิบายความหมายการบริหารงานคุณภาพเบื้องต้นได้ 
                1.2.2    อธิบายการเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้นได้   
                1.2.3    ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตได้ 

  1.2.4   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

                1.2.5   มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                 2.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพเบื้องต้น 
และการเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น   

       2.2   แสดงและสามารรถนำหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

 
    3.  เนื้อหา 

      3.1   การบริหารงานคุณภาพเบื้องต้น 
      3.2   การเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น   
      3.3   หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

  
 

 
 
 
 



     4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
14-15/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.  ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.  ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ประจำ
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย  
3.  ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.  ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 8 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5.  ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง หลักเบื้อองต้นในการ
บริหารงานคุณภาพและ 
เพ่ิมผลผลิตในองค์กร พร้อม
กับจดบันทึกซักถามข้อสงสัย 
2.  นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
สุ่มเรียกนักศึกษาครูเพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.  นักเรียนทำใบงานที่ 8.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.  นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3.  นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงานที่ 
8.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
4.  นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.  นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 8 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
2.  นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8จาก



ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.  ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     3    คะแนน 
ทักษะ     7.5     คะแนน 
จิตพิสัย     4.5    คะแนน 
รวม      15   คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 
 
 



 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................... ..............................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

...................................................................................................................... ...........................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………........... 

 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 8 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “คุณภาพ” 
     ก.  เหมาะสมกับมาตรฐาน   
     ข.  เหมาะสมกับต้นทุน   
     ค.  เหมาะสมกับความต้องการที่แฝงเร้น 
     ง.  เหมาะสมกับราคาสินค้าและบริการ 
2.  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถพิจารณาได้จากข้อใด 
     ก.  ความเข้าใจลูกค้า    
     ข.   ความสุภาพ 
     ค.  การเข้าถึงได้ 
     ง.  ความสวยงามและทนทาน 
3.  คุณภาพของงานบริการ สามารถพิจารณาได้จากข้อใด 
     ก.  สมรรถนะ     
     ข.  ลักษณะเฉพาะ 
     ค.  ความทนทาน     
     ง.  การรับรู้คุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินค้า 
4.  คำกล่าวที่ว่า “เมื่อหัวนำ หางก็ต้องตาม” สอดคล้องกับหลักการบริหารงานคุณภาพข้อใด 
     ก.  การให้ความสำคัญกับลูกค้า  
     ข.  ความเป็นผู้นำ 
     ค.  การมีส่วนร่วมของบุคลากร   
     ง.  กระบวนการดำเนินงาน 
5.  ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า 
     ก.  กำหนดกระบวนการบริหารงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย 
     ข.  กำหนดจุดเชื่อมโยงหรือประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
     ค.  ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน 
     ง.  กำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
6.  “วิสัยทัศน์: การท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ขณะที่การทำธุรกิจที่บ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” จากข้อความนี้สอดคล้องกับหลักการบริหารงานคุณภาพข้อใด 
     ก.  การให้ความสำคัญกับลูกค้า   
     ข.  ความเป็นผู้นำ 



     ค.  การมีส่วนร่วมของบุคลากร   
     ง.  กระบวนการดำเนินงาน 
7.  ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรคือข้อใด 
     ก.  สร้างการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
     ข.  กำหนดกระบวนการบริหารงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย 
     ค.  กำหนดแผนการประเมินผลงาน และเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน 
     ง.  มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
8.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการเพิ่มผลผลิต 
     ก.  นโยบายสาธารณูปโภค ฐานภาษี 
     ข.  ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล 
     ค.  ค่านิยมการใช้สินค้าภายในประเทศ 
     ง.  การสร้างความเป็นธรรมให้องค์กร 
9.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการเพ่ิมผลผลิต 
     ก.  คุณภาพ และต้นทุน 
     ข.  การส่งมอบ และความปลอดภัยในการทำงาน 
     ค.  ขวัญกำลังใจและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
     ง.  ทุน แรงงาน วิธีปฏิบัตกิาร 
10.  ถ้าใช้คนที่มีความรู้ความสามารถทำงานในสิ่งที่ชอบและมีความถนัด จะทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพและมี
ความพร้อมที่จะทำงานที่ได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
     ก.  Right Man  
     ข.  Right Job 
     ค.  Right Tool 
     ง.  Right Place  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

                                                            1              คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5          คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                                                    0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่   9  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
จำนวน  6 ชั่วโมง 
    1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

   1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 
1.1.2 เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 
1.1.3 เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน 
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
 

1.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                1.2.1   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได้ 
                1.2.2   เสนอแนะแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได้ 
                1.2.3   อธิบายการทำบัญชีครัวเรือนได้ 
                1.2.4   มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 

     1.2.5  มีคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

    2.  สมรรถนะประจำหน่วย 
                 2.1   สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ 
                  2.2   แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

 
    3.  เนื้อหา 

       3.1  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 
       3.2  แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 
       3.3  การทำบัญชีครัวเรือน  
       3.4  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

 
 
 
 
 
 



   4.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
16-17/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.  ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2.  ครูชี้แจง คำอธิบายราย
หน่วย จุดประสงค์ประจำ
หน่วย และสมรรถนะประจำ
หน่วย  
3.  ครูแนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 
4.  ครูชี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 9 และ
แนวทางการเรียนการสอน 
5.  ครูสำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1.  นักเร ียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐก ิจพอเพ ียง ใน
ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ พร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
2.   น ัก เร ียนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา หรือ
ส ุ ่มเร ียกน ักศ ึกษาคร ู เ พ่ือ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.สื่อ Power point 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซ ั ก ถ ามหร ื อ แสด งคว าม
คิดเห็น 
3.  นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 9.1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 9.1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.  นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 9 ใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน 



2.  นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 9จาก
ครูและแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.  ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้     1    คะแนน 
ทักษะ     2.5     คะแนน 
จิตพิสัย     1.5    คะแนน 
รวม      5   คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 



7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………...............………………………………………………………… 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……...................................................... ................................................………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
……………………………………..........................................................................................................................................
..................…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………
………………………….........…………………………………..………………………………………...............……......……....................... 

• ผลการสอนของครู 
....................................................................................................................................................... ...........

...........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………..........

......................................................................................................................................................................... ..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….............. 

 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 9 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบ  
1.  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัญาที่เน้นในเรื่องใดมากท่ีสุด 
     ก.  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนด ี  
     ข.  การดำเนินไปในทางสายกลาง 
     ค.  ความสามารถในการพึ่งตนเอง  
     ง.  ความมีความรู้ และการมีคุณธรรม 
2.  ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาจากความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
     ก.  พอประมาณ     
     ข.  มีเหตุผลและภูมิคุ้มกัน 
     ค.  รอบคอบ ระมัดระวัง    
     ง.  รักษาความสัตย์ อดทนอดกลั้น 
3.  คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนำมาปฏิบัติได้แก่ข้อใด 
     ก.  การรักษาความสัตย์    
     ข.  การรู้จักข่มใจตนเอง 
     ค.  ความอดทน อดกลั้น และอดออม  
     ง.  ถูกทุกข้อ 
4.  ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
     ก.  มีตลาดที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง  
     ข.  ให้ความสำคัญกับการสร้างกำไรสูงสุด 
     ค.  การดำเนินธุรกิจที่ตนเองมีความรู้จริง   
     ง.  มีเหตุผลในการขยายตลาด 
5.  ข้อใดไม่ใช่การบริหารจัดการด้วยความพอเพียงนั้นจะต้องเริ่มที่เป้าหมาย 
     ก.  ความสามารถบริหารงาน  
     ข.  ต้องแสวงหาความรู้กับสร้างความเข้มแข็ง 
     ค.  ต้องรู้จักพ่ึงตนเอง 
     ง.  ข้อ 1-2-3 ถูกต้อง 
6.  ข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรู้จักใช้เงินให้เหมาะสม 
     ก.  รายได้จากการประกอบการธุรกิจ  
     ข.  เลือกประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ 
     ค.  การบริโภคปัจจัยสี่อย่างเหมาะสม   



     ง.  ไม่ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน 
7.  ข้อใดไมใช่ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
     ก.  ทำให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนจำนวนเท่าใด 
     ข.  เป็นหลักฐานในการตรวจสอบตัวเงินสดกับยอดบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่ 
     ค.  ช่วยให้มีการบริหาร ควบคุม การทำงบประมาณอย่างถูกต้อง 
     ง.  ช่วยเป็นหลักฐานในการบริหารงาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอีก 
8.  ภูมิปัญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
     ก.  ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร   
     ข.  การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ 
     ค.  การผลิตผลิตภัณฑ์จากเซรามิค  
     ง.  การฟ้อนรำพ้ืนบ้าน ละครพ้ืนบ้าน 
9.  ข้อใดเป็นการเลือกสรรภูมิปัญญาที่สูญหายไปแล้วมาทำให้มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น  
     ก.  การค้นคว้าวิจัย    
     ข.  การอนุรักษ์ 
     ค.  การฟื้นฟู    
     ง.  การพัฒนา  
10.  ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า “การถ่ายทอด” 
     ก.  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยด้านต่างๆ ของท้องถิ่น 
     ข.  ปลุกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ค.  เลือกสรรภูมิปัญญาที่สูญหายแล้วมาทำให้มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น 
     ง.  นำภูมิปัญญามาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบแล้วสื่อสารให้คนได้รับรู้ เกิด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

                                                             1            คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                                            0             คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 
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