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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 
 

 

  □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                          ลงชื่อ...................................................... 

(นางสาวอรภชา  กฤชเอกศิลป) 
หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
........../............/........... 

 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ ) 

  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
........./............/........... 

   □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
                   □ อื่น ๆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร   ศรียาภัย ) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 



 

คำนำ 
 

แผนการจัดการเรียนรูวิชา  “ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  ”  รหัสวิชา 20001-1003 
จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2563  ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 วัน  54 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบงออกเปน 9 
หนวย  ประกอบดวย การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออม การลงทุน ธุรกิจ
และการเปนผูประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจและ
การเปนผูประกอบการ รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและ
เพิ ่มผลผลิตในองคกร การประยุกตใช ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธ ุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ 

 
 ผูจัดทำแผนการสอนหวังวา  จะเอื้ออำนวยใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางดียิ่ง  หากอาจารยผูสอนนำแผนการสอนเลมนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนมีขอเสนอแนะ
ประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูดวย  จักเปนพระคุณอยางย่ิง 
  
 
 

อุษา  ไชยบุรินทร 
   ผูจัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

สวนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ช่ือวิชา    ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ  รหัสวิชา....20001-1003...จำนวน....2...หนวยกติ 

2. คำอธิบายราวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพการออมและ

การลงทุน ธุรกิจและการเปนผู ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกิจและการเปนผู ประกอบการ  รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจหลักเบื ้องตนในการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ
และการเปนผูประกอบการ 

3. จุดประสงครายวิชา เพื่อให 
 3.1   เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุมคุณภาพธุรกิจและ

การเปนผูประกอบการ หลักการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
เบ้ืองตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

3.2.   สามารถจัดทำแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3.3   มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานดวยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ ขยัน ประหยัด และอดทน 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1   แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุมคุณภาพ ธุรกิจและ

การเปนผูประกอบการ หลักการจัดการการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลติเบื้องตน 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4.2   จัดทำแผนธุรกิจอยางงาย 
4.3   ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน 
4.4   ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน 

 
 
 



 

 
5. การวิเคราะหหลักสูตร 
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1.การวางแผนเปาหมายชีวิตดวย
วงจรควบคุมคุณภาพ 

1 1 2 1 - - 2 2 9  3 

2.การออม 1 1 2 2 - - 2 2 10  3 
3.การลงทุน 1 2 2 1 - - 2 2 10  3 
4.ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 1 2 2 1 - - 2 2 10  6 
5.การจัดหาและการวางแผนทาง
การเงิน 

1 2 2 1 - - 2 2 10  6 

6.กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการ
เปนผูประกอบการ 

1 2 1 2 - - 2 2 10  6 

7.รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ 2 2 2 3 - - 2 2 13  12 
8.หลักเบ้ืองตนในการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร 

1 2 2 1 - - 2 2 10  6 

9.การประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการ
เปนผูประกอบการ 

1 2 1 1 - - 2 2 9  3 

สอบกลางภาค           3 
สอบปลายภาค           3 

รวม 11 18 17 14 - - 20 20 100  36 

ลำดับความสำคัญ            
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ชื่อหนวย 



 

6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
 

หนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 

ห น  ว ย ท ี ่  1  ก า ร
วางแผนเป  าหมาย
ชีวิตดวยวงจรควบคุม
คุณภาพ  
 

1.1 สามารถแสดงความรู เกี ่ยวกับ
การวางแผน ดวยวงจรการควบคุม
คุณภาพได 

1.2  สามารถแสดงความรูเกี ่ยวกับ
การนำ PDCA ไปใชได 

1.3  สามารถแสดงความรูเกี ่ยวกับ
การวางแผนเปาหมายชีวิตได 

1.4  สามารถแสดงความรูเกี ่ยวกับ
หลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวย
วงจรควบคุมคุณภาพได 

1.1  แสดงความรู เกี ่ยวกับ
การวางแผน ดวยวงจรการ
ควบคุมคุณภาพได 

1.2  แสดงความรู เกี ่ยวกับ
การนำ PDCA ไปใชได 

1.3  แสดงความรู เกี ่ยวกับ
การวางแผนเปาหมายชีวิต
ได 

1.4  แสดงความรู เกี ่ยวกับ
หลักการวางแผนเปาหมาย
ช ี ว ิ ตด  วยวงจรควบคุ ม
คุณภาพได 

หนวยที่ 2 การออม  2.1  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน
ของการออมได 
2.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
เปาหมายในการออมได 
2.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
ปจจัยสำคัญในการออมได 
2.4  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
วางแผนการออมได 
2.5  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
ออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยได 
2.6  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ
ของประเทศไทยได  
  

2.1  แสดงความรูเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสำคัญ และ
ประโยชนของการออมได 
2.2  แสดงความรูเกี่ยวกับ
เปาหมายในการออมได 
2.3  แสดงความรูเกี่ยวกับ
ปจจัยสำคัญในการออมได 
2.4  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
วางแผนการออมได 
2.5  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
ออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศ
ไทยได 
2.6  แสดงความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบการออมเพื่อการ
เกษียณอายุของประเทศไทยได   



 

หนวยที่ 3 การลงทุน  
 

3.1  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
ความหมายและลักษณะการลงทุนได 
3.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนทางการเงินได 
3.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนได 
3.4  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
หลักการลงทุนได 
3.5  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย
ได 
3.6  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนในตราสารทุนได 
3.7  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนประกอบธุรกิจได   

3.1  แสดงความรูเกี่ยวกับ
ความหมายและลักษณะการ
ลงทุนได 
3.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนทางการเงินได 
3.3  แสดงความรูเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนได 
3.4  แสดงความรูเกี่ยวกับ
หลักการลงทุนได 
3.5  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชยได 
3.6  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนในตราสารทุนได 
3.7  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
ลงทุนประกอบธุรกิจได   

หนวยที่ 4 ธุรกิจและ
การเปน
ผูประกอบการ  

4.1  สามารถอธิบายความหมายของ
ผูประกอบการได 
4.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะพื้นฐานของผูประกอบการ
ได 
4.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
แนวทางในการเปนผูประกอบการได 
4.4  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
วิเคราะหการเปนผูประกอบการได 
4.5  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับแนว
ทางการหารายไดจากการเปน
ผูประกอบการได 

4.1  อธิบายความหมายของ
ผูประกอบการได 
4.2  แสดงความรูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
ผูประกอบการได 
4.3  แสดงความรูเกี่ยวกับ
แนวทางในการเปน
ผูประกอบการได 
4.4  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
วิเคราะหการเปน
ผูประกอบการได 
4.5  แสดงความรูเกี่ยวกับแนว
ทางการหารายไดจากการเปน
ผูประกอบการได 



 

หนวยที่ 5 การจัดหา
และการวางแผนทาง
การเงิน 
 

5.1  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงินได 
5.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
หลักการวางแผนทางการเงินได 
5.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
จัดหาทางการเงินได 
5.4  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเงินสดและสินทรัพยสภาพคลอง
ได   
 

5.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงินได 
5.2  แสดงความรูเกี่ยวกับ
หลักการวางแผนทางการเงินได 
5.3  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
จัดหาทางการเงินได 
5.4  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
จัดการเงินสดและสินทรัพย
สภาพคลองได    

หนวยที่ 6  กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ  

6.1  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบการ
ได 
6.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรได 
6.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรได 
6.4  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองหมายการคาได   
6.5  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงานได  
6.6  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายประกันสังคมได 
 

6.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนพาณิชยของ
ผูประกอบการได 
6.2  แสดงความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีตามประมวล
รัษฎากรได 
6.3  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรได 
6.4  แสดงความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองหมายการคาได   
6.5  แสดงความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงานได  
6.6  แสดงความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายประกันสังคมได 



 

หนวยที่ 7 รูปแบบ
และการจัดทำแผน
ธุรกิจ  

7.1  สามารถอธิบายความหมายและ
ความสำคัญของแผนธุรกิจได 
7.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
องคประกอบของแผนธุรกิจได 
7.3  สามารถจัดทำปกหนา สารบัญ 
และคำนำได 
7.4  สามารถจัดทำบทสรุปผูบริหารได 
7.5  สามารถจัดทำประวัตกิิจการ  
หรือภาพรวมของกิจการได 
7.6  สามารถวิเคราะหสถานการณได 
7.7  สามารถจัดทำแผนการตลาด  
แผนการบริหารจัดการและแผนการ
ดำเนินงาน แผนการผลิต  แผนการเงิน
ได 
7.8  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
ภาคผนวกได 
 

7.1  อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของแผนธุรกิจได 
7.2  แสดงความรูเกี่ยวกับ
องคประกอบของแผนธุรกิจได 
7.3  จัดทำปกหนา สารบัญ 
และคำนำได 
7.4  จัดทำบทสรุปผูบริหารได 
7.5  จัดทำประวัติกิจการ  
หรือภาพรวมของกิจการได 
7.6  วิเคราะหสถานการณได 
7.7  จัดทำแผนการตลาด  
แผนการบริหารจัดการและ
แผนการดำเนินงาน แผนการ
ผลิต  แผนการเงินได 
7.8  แสดงความรูเกี่ยวกับ
ภาคผนวกได 

หนวยที่ 8  หลัก
เบ้ืองตนในการ
บริหารงานคุณภาพ
และเพ่ิมผลผลิตใน
องคกร 
 

8.1  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
บริหารงานคุณภาพเบ้ืองตนได 
8.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
เพิ่มผลผลิตเบ้ืองตนได   
8.3  สามารถประยุกตใชหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตได 

8.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
บริหารงานคุณภาพเบ้ืองตนได 
8.2  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
เพิ่มผลผลิตเบ้ืองตนได   
8.3  ประยุกตใชหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิตได 

หนวยที่ 9 การ
ประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในธุรกิจและ
การเปน
ผูประกอบการ  

9.1  สามารถประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได 
9.2  สามารถเสนอแนะแนวทางการนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินธุรกิจได 
9.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการ
ทำบัญชีครัวเรือน ภูมิปญญาทองถิ่น
ไทยได 

9.1  ประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ธุรกิจได 
9.2  เสนอแนะแนวทางการนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินธุรกิจได 
9.3  แสดงความรูเกี่ยวกับการ
ทำบัญชีครัวเรือน ภูมิปญญา
ทองถิ่นไทยได 

 



 

7.  เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 7.1  การแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 

หนวย
ที่ 

ขอสอบ 
(ความรู) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม รอยละ 80 ของคะแนน
เต็ม 

1 5 2 3 10 8 
2 5 2 3 10 8 
3 5 2 3 10 8 
4 5 2 3 10 8 
5 5 2 3 10 8 
6 5 2 3 10 8 
7 7 2 3 12 10 
8 7 3 4 14 11 
9 6 3 5 14 11 

รวม 50 20 30 100  
  

ความรู   50  คะแนน 
ทักษะ   20  คะแนน 
จิตพิสัย   30  คะแนน 

  รวม          100  คะแนน 
 7.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1   แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2   ใบงาน 

 8.3   แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 



 

สวนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง   การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ จำนวน..7...ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน ดวยวงจรการควบคุมคุณภาพได 
1.2.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการนำ PDCA ไปใชได 
1.3.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตได 
1.4.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ 

2 สมรรถนะประจำหนวย 
2.1แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน ดวยวงจรการควบคุมคุณภาพได 
2.2 แสดงความรูเกี่ยวกับการนำ PDCA ไปใชได 
2.3 แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตได 
2.4 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพได 

3 เนื้อหา 
3.1.การวางแผน ดวยวงจรการควบคุมคุณภาพ 
3.2.การนำ PDCA ไปใช 
3.3.การวางแผนเปาหมายชีวิต 
3.4.การวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน 
ดวยวงจรการควบคุมคุณภาพได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน ดวย
วงจรการควบคุมคุณภาพได 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับการนำ PDCA 
ไปใชได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการนำ PDCA ไป
ใชได 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

คร้ังที่ / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/7  ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็น
ความสำคัญของการวางแผน
เปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุม
คุณภาพ และการนำ PDCA ไป
ใช  และครูถามนักเรียนวา “มี
ความเขาใจเกี่ยวกับ PDCA 
อยางไรบาง” และใหแตละคน
แสดงความคิดเห็นพรอม
ยกตัวอยางตามความเขาใจ 
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาการ
เรียนการสอน 
 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
        ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช Power point  
ประกอบพรอมรูปภาพ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อส่ือ
ความหมายสาระสำคัญของ
เนื้อหาใหเขาใจย่ิงขึ้น ซึ่ง
เนื้อหาที่ศึกษาไดแก  
การวางแผนดวยวงจรการ
ควบคุมคุณภาพ การนำ PDCA 
ไปใช  การวางแผนเปาหมาย
ชีวิต  การวางแผนเปาหมาย
ชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  
  

1. เอกสาร
ประกอบวิชา
ธุรกิจและการ
เปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10  คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
   ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ classroom ดังนี้ 
1. ใหผูเรียนเขียนเปาหมาย
ชีวิตสูงสุดวาตองการที่จะทำ
อะไรบาง  
2. ใหผูเรียนเขียนเปาหมายใน
การประกอบอาชีพ 
 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79   ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74   ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69   ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64   ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59   ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54   ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา  ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
         สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบหนวยที่ 1  
1.  ขอใดเปนเปาหมายชีวิตที่เปนตัวเงินทั้งหมด 
 ก. แอนซื้อตั๋วเคร่ืองบินไปญี่ปุน    

ข. ออมทำประกันชีวิต 
 ค. ออยนำหนังสือไปถวายพระ    

ง. เอมแตงงานกับเศรษฐีเยอรมัน 
2.  ขอใดไมใชเปาหมายชีวิตทีเปนตัวเงิน 

ก. ชอผกาซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
ข. คุณย่ิงลักษณซื้อหุนสามัญของ ปตท. 
ค. สุภาวดีทำประกันสังคม     
ง. ลีนาจังจะสมัครผูวา กทม. 
 

3.  “R=Realistic” หมายถึงขอใด 
ก. มีความชัดเจน และเฉพาะเจาะจง 
ข. วัดผลและประเมินผลได 
ค. สามารถยอมรับได     
ง. เปาหมายตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริง 

4.  ”......เปนการตรวจสอบจากเปาหมายที่กำหนดไว” จากขอความนี้สอดคลองกับขอใด 
 ก. P        

ข. D 
 ค. C        

ง. A  
5.  ขอใดไมใชประโยชนของการตรวจสอบในวงจร PDCA 

ก. ตรวจสอบจากเปาหมายที่กำหนดไว   
ข. มีเคร่ืองมือที่เชื่อถือได 
ค. มีเกณฑการตรวจสอบที่ชัดเจน    
ง. ผูที่ตรวจสอบตองเปนบุคคลภายนอก 

6.  ขอใดไมใชประโยชนของการวางแผน 
ก. การศึกษาขอมูล      
ข. การเตรียมงาน 
ค. การดำเนินงาน      
ง. มีเคร่ืองมือที่เชื่อถือได 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 2   เร่ือง   การออม  จำนวน........5.....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของการออมได 
1.2.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับเปาหมายในการออมได 
1.3.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับปจจัยสำคัญในการออมได 
1.4.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนการออมได 
1.5.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยได 
1.6.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทยได  

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของการออมได 
2.2.แสดงความรูเกี่ยวกับเปาหมายในการออมได 
2.3.แสดงความรูเกี่ยวกับปจจัยสำคัญในการออมได 
2.4.แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนการออมได 
2.5.แสดงความรูเกี่ยวกับการออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยได 
2.6.แสดงความรูเกี่ยวกับรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทยได   

3.เนื้อหา 
3.1.ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของการออม 
3.2.เปาหมายในการออม 
3.3.ปจจัยสำคัญในการออม 
3.4.การวางแผนการออม 
3.5.การออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทย 
3.6.รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย   

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย 
ความสำคัญ และประโยชนของการออม
ได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย 
ความสำคัญ และประโยชนของการออมได 
 

2.  แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน 
การออมได 

 - ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนการ
ออม 

 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/5 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็น
ความสำคัญของการออม  และ
ครูถามนักเรียนวา “มีความ
เขาใจเกี่ยวกับการออม อยางไร
บาง” และใหแตละคนแสดง
ความคิดเห็นพรอมยกตัวอยาง
ตามความเขาใจเพื่อเชื่อมโยง
เขาสูเนื้อหาการเรียนการสอน 
 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
       ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช Power point  
ประกอบพรอมรูปภาพ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อส่ือ
ความหมายสาระสำคัญของ
เนื้อหาใหเขาใจย่ิงขึ้น ซึ่ง
เนื้อหาที่ศึกษาไดแก 
ความหมาย ความสำคัญและ
ประโยชนของการออม 
เปาหมายในการออม ปจจัย
สำคัญในการออม การวางแผน
การออม การออมเพื่อ
เกษียณอายุในประเทศไทย 
รูปแบบการออมเพื่อ
เกษียณอายุในประเทศไทย 
 

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 

  ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  ดังนี้ 
1. ใหผูเรียนวางแผนการออม 
2. ใหผูเรียนกำหนดเปาหมาย
การออม 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
 

ใบงาน 
1. ใหผูเรียนวางแผนการออมสำหรับการเกษียณอายุของตนเอง  ดังนี้ 

 
ตั้งเปาหมาย จำนวนเงิน 

อายุคาดหวัง-อายุเกษียณ 
ระบุวิธีการออม 

   
   
   
   

 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 3    เร่ือง   การลงทุน  จำนวน.........7....ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและลักษณะการลงทุนได 
1.2.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินได 
1.3.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนได 
1.4.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการลงทุนได 
1.5.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชยได 
1.6.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุนได 
1.7.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจได   

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและลักษณะการลงทุนได 
2.2.แสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินได 
2.3.แสดงความรูเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนได 
2.4.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการลงทุนได 
2.5.แสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชยได 
2.6.แสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารทุนได 
2.7.แสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจได   

3. เนื้อหา 
3.1.ความหมายและลักษณะการลงทุน 
3.2.การลงทุนทางการเงิน 
3.3.ผลตอบแทนจากการลงทุน 
3.4.หลักการลงทุน 
3.5.การลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย 
3.6.การลงทุนในตราสารทุน 
3.7.การลงทุนประกอบธุรกิจ  

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะการลงทุนได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะการลงทุนได 

2.  แสดงความรูเกี่ยวกับผลตอบแทนจาก
การลงทุนได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนได ดังนี ้
   1.  รายไดตามปกติ 
   2.  กำไรจากการขายหุน 



 

   3.  คาเชา 
   4.  ผลตอบแทนอื่นๆ  

3.  แสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจได   

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจได   

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/7) 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผู เรียนไดเห็น
ความสำคัญของการลงทุน และ
ครูถามนักเรียนวา“มีควาเขาใจ
เกี่ยวกับการลงทุนอยางไรบาง” 
และให แต ละคนแสดงควา
คิดเห็นพรอมยกตัวอยางตาม
ความเขาใจเพื่อเชื่อมโยงเขาสู
เนื้อหาการเรียนการสอน 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
ครูผูสอนบรรยาย อธิบาย  โดย
ใช   Power point  ประกอบ
พร อมร ูปภาพ และอ ื ่นๆที่
เกี ่ยวของเพื ่อสื ่อความหมาย
สาระสำค ัญของเน ื ้อหาให
เขาใจยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ศึกษา
ไดแก  ความหมายและลักษณะ
การลงท ุน  การลงท ุนทาง
การเงิน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน หลักการลงทุน  การ
ลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคาร

1. เอกสาร
ประกอบวิชา
ธุรกิจและการ
เปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมิน
ดานการ
ทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10 คะแนน 

พาณิชย การลงทุนในตราสาร
ทุน การลงทุนประกอบธุรกิจ 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
     ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ในระบบ CLassroom ดังนี้ 
1. ใหผูเรียนบอกการลงทุนที่
พอเพียง 
2. ใหผูเรียนวางแผนการลงทุน
ของครอบครัว 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
          สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ใบงาน 
1. ถาผูเรียนลงทุนไปก็ตองคาดหวังไววาจะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาตามจำนวนที่อาจกำหนด

ไว แตบางคร้ังก็ไมเปนไปตามที่กำหนดไว เนื่องจากความเส่ียงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ดังนั้นควร
ปฏิบัติอยางไรเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนตามเปาหมาย ทามกลางความเส่ียง
ตางๆ ในปจจุบัน 
 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 

ความเสีย่ง ประเภทการลงทุน 

รายไดตามปกติ   
กำไรจากการซื้อขายหุน   
คาเชา   
ผลตอบแทนอื่นๆ   



 

หนวยการเรียนรูที่ 4    เร่ือง   ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ จำนวน.......7......ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.สามารถอธิบายความหมายของธุรกิจและการเปนผูประกอบการได 
1.2.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของผูประกอบการได 
1.3.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางในการเปนผูประกอบการได 
1.4.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหการเปนผูประกอบการได 
1.5.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางการหารายไดจากการเปนผูประกอบการได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.อธิบายความหมายของธุรกิจและการผูประกอบการได 
2.2.แสดงความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานของผูประกอบการได 
2.3.แสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางในการเปนผูประกอบการได 
2.4.แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหการเปนผูประกอบการได 
2.5.แสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางการหารายไดจากการเปนผูประกอบการได 

3. เนื้อหา 
3.1.ความหมายของธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 
3.2.คุณลักษณะพื้นฐานของผูประกอบการ 
3.3.แนวทางในการเปนผูประกอบการ 
3.4.การวิเคราะหการเปนผูประกอบการ 
3.5.แนวทางการหารายไดจากการเปนผูประกอบการ 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  อธิบายความหมายของ
ผูประกอบการได 

- ผูเรียนอธิบายความหมายของผูประกอบการได 

2.  แสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางในการ
เปนผูประกอบการได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางในการเปน
ผูประกอบการได 

3.  แสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางการหา
รายไดจากการเปนผูประกอบการได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับแนวทางการหา
รายไดจากการเปนผูประกอบการได 

 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 
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ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็น
ความสำคัญของธุรกิจและ
การเปนผูประกอบการ  และ
ครูถามนักเรียนวา “มีความ
เขาใจเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ อยางไรบาง” 
และใหแตละคนแสดงความ
คิดเห็นพรอมยกตัวอยางตาม
ความเขาใจเพื่อเชื่อมโยงเขาสู
เนื้อหาการเรียนการสอน 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช  
Power point  ประกอบ
พรอมรูปภาพ และอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อส่ือความหมาย
สาระสำคัญของเนื้อหาให
เขาใจย่ิงขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่
ศึกษาไดแก  ความหมายของ
ผูประกอบการ คุณลักษณะ
พื้นฐานของผูประกอบการ 
แนวทางในการเปน
ผูประกอบการ การวิเคราะห
การเปนผูประกอบการ แนว
ทางการหารายไดจากการ
เปนผูประกอบการ 
 

1. เอกสารประกอบ
วิชาธุรกิจและการ
เปนผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม                    10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
     ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ในระบบ Classroom ดังนี้ 
1. ใหผูเรียนวิเคราะห
กรณีศึกษารานขนมปงสังขยา 
2. ใหผูเรียนวิเคราะหตนเอง
เพื่อเปนผูประกอบการ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผล
พฤติกรรมคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 



 

การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4.ใบงาน 
8.บันทึกหลังการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
ใบงาน 

1. จงบอกแนวทางในการเปนผูประกอบการในแตละดาน มีอะไรบาง 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. การศึกษาธุรกิจที่จะดำเนินการนั้น ควรจะศึกษาเร่ืองใดบาง 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. จงบอกคุณสมบัติของผูประกอบการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 5    เร่ือง   การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน  จำนวน.......7......ชั่วโมง 
 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินได 
1.2  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนทางการเงินได 
1.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการจัดหาทางการเงินได 
1.4  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการเงินสดและสินทรัพยสภาพคลองได   

2.สมรรถนะประจำหนวย 
2.1  แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินได 
2.2  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนทางการเงินได 
2.3  แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดหาทางการเงินได 
2.4  แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการเงินสดและสินทรัพยสภาพคลองได    

3. เนื้อหา 
3.1  การวางแผนทางการเงิน 
3.2  หลักการวางแผนทางการเงิน 
3.3  การจัดหาทางการเงิน 
3.4  การจัดการเงินสดและสินทรัพยสภาพคลอง 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน
ทางการเงินได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
ได 

2.  แสดงความรูเกี่ยวกับการจัด
การเงินสดและสินทรัพยสภาพคลองได    

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการเงินสดและ
สินทรัพยสภาพคลองได    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5/7 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็น
ความสำคัญของการจัดหาและ
การวางแผนทางการเงิน     
และครูถามนักเรียนวา“มีความ
เขาใจเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงินอยางไรบาง” และใหแต
ละคนแสดงความคิดเห็นพรอม
ยกตัวอยางตามความเขาใจ
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาการ
เรียนการสอน 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย อธิบาย  
โดยใช  
Power point  ประกอบ
พรอมรูปภาพ และอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อส่ือความหมาย
สาระสำคัญของเนื้อหาให
เขาใจย่ิงขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ศึกษา
ไดแก การวางแผนทางการเงิน 
หลักการวางแผนทางการเงิน 
การจัดหาทางการเงิน การ
จัดการเงินสด และสินทรัพย
สภาพคลอง  
 
 
 

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 

  ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัต ิ
(APPLICATION ) 
    ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ในระบบ Classroom ดังนี้ 
1. ใหผูเรียนทำงบรายได 
รายจาย 
2. ใหผูเรียนทำงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4.ใบงาน 
 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ใบงาน 

1. การวางแผนทางการเงิน หมายถึงอะไร และมีลักษณะอยางไร 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. จงบอกวัตถุประสงคทางการเงินสวนบุคคล 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

3. การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมีหลักการอยางไรบาง 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. จงบอกวัตถุประสงคของการจัดการทางการเงิน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

5. เหตุใดจึงตองมีการจัดการทางการเงิน 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 6  เร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการเปนผูประกอบการ จำนวน.7..ชั่วโมง 
 
1 จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบการได 
1.2.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรได 
1.3.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรได 
1.4.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาได   
1.5.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานได  
1.6.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมได 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 แสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบการได 
2.2 แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรได 
2.3 แสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรได 
2.4 แสดงความรูเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคาได   
2.5 แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานได  
2.6 แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมได 

3. เนื้อหา 
3.1.การจดทะเบียนพาณิชยของผูประกอบการ 
3.2.กฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 
3.3.การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
3.4.เคร่ืองหมายการคา   
3.5.กฎหมายแรงงาน  
3.6.กฎหมายประกันสังคม 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชยของผูประกอบการได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชยของ
ผูประกอบการได 

2.  แสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรได 

 - ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรได 

3. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกันสังคมได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมได 

 



 

5 กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 
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ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็น
ความสำคัญกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการเปน
ผูประกอบการ  และครูถาม
นักเรียนวา“มีความเขาใจ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย
ของผูประกอบการ   อยางไร
บาง”และใหแตละคนแสดง
ความคิดเห็นพรอมยกตัวอยาง
ตามความเขาใจเพื่อเชื่อมโยง
เขาสูเนื้อหาการเรียนการสอน 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย อธิบาย  
โดยใช  
Power point  ประกอบพรอม
รูปภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อส่ือความหมายสาระสำคัญ
ของเนื้อหาใหเขาใจย่ิงขึ้น ซึ่ง
เนื้อหาที่ศึกษาไดแก   การจด
ทะเบียนพาณิชยของ
ผูประกอบการ  กฎหมายภาษี
ตามประมวลรัษฎากร  การจด
ทะเบียนสิทธิบัตร เคร่ืองหมาย
การคา  กฎหมายแรงงาน  
กฎหมายประกันสังคม 
 

1. เอกสาร
ประกอบวิชา
ธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 

ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
    ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom ดังนี้ 
1. ใหผูเรียนจดทะเบียน
พาณิชยของผูประกอบการ 
2. ใหผูเรียนอาน กรณี แพนดา
พาโชค แลวแสดงความคิดเห็น
วาเหตุการณนี้เหมาะสมหรือไม 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7.เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.1 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
10. บันทึกหลังการสอน 
           สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
ใบงาน 

1. ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชยไดแกใครบาง 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

2. ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแกใครบาง 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

3. นิติบุคคลประเภทใดบางที่ไมตองเสียภาษีเงินได 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 7   เร่ือง   รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน.......5......ชั่วโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจได 
1.2.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของแผนธุรกิจได 
1.3.สามารถจัดทำปกหนา สารบัญ และคำนำได 
1.4.สามารถจัดทำบทสรุปผูบริหารได 
1.5.สามารถจัดทำประวัติกิจการ  หรือภาพรวมของกิจการได 
1.6.สามารถวิเคราะหสถานการณได 
1.7.สามารถจัดทำแผนการตลาด  แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน แผนการ 
      ผลิตแผนการเงินได 
1.8.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับภาคผนวกได 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.อธิบายความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจได 
2.2.แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของแผนธุรกิจได 
2.3.จัดทำปกหนา สารบัญ และคำนำได 
2.4.จัดทำบทสรุปผูบริหารได 
2.5.จัดทำประวัติกิจการ  หรือภาพรวมของกิจการได 
2.6.วิเคราะหสถานการณได 
2.7.จัดทำแผนการตลาด  แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน แผนการผลิต  

แผนการเงินได 
2.8.แสดงความรูเกี่ยวกับภาคผนวกได 

 
3. เนื้อหา 

3.1.ความหมายและความสำคัญของแผนธุรกิจ 
3.2.องคประกอบของแผนธุรกิจ 
3.3.ปกหนา สารบัญ และคำนำ 
3.4.บทสรุปผูบริหาร 
3.5.ประวัติกิจการ  หรือภาพรวมของกิจการ 
3.6.การวิเคราะหสถานการณ 
3.7.แผนการตลาด  แผนการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน แผนการผลิตแผนการเงิน 
3.8.ภาคผนวก 
 



 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  อธิบายความหมายและความสำคัญ
ของแผนธุรกิจได 

- ผูเรียนอธิบายความหมายและความสำคัญของ
แผนธุรกิจได 
 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบ
ของแผนธุรกิจได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของ
แผนธุรกิจได 

3. จัดทำแผนการตลาด  แผนการ
บริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน 
แผนการผลิต  แผนการเงินได 

- ผูเรียนจัดทำแผนการตลาด  แผนการบริหาร
จัดการและแผนการดำเนินงาน แผนการผลิต  
แผนการเงินได 

  
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/
หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/5 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนได
เห็นความสำคัญรูปแบบแผน
ธุรกิจ     และครูถามนักเรียน
วา “มีความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนธุรกิจอยางไรบาง” และ
ใหแตละคนแสดงความ
คิดเห็นพรอมยกตัวอยางตาม
ความเขาใจเพื่อเชื่อมโยงเขา
สูเนื้อหาการเรียนการสอน 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช  
Power point  ประกอบ
พรอมรูปภาพ และอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อส่ือความหมาย
สาระสำคัญของเนื้อหาให

1. เอกสาร
ประกอบวิชา
ธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
- แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

เขาใจย่ิงขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่
ศึกษาไดแก  ความหมาย
และความสำคัญของแผน
ธุรกิจ องคประกอบของแผน
ธุรกิจ ปกหนา สารบัญ และ
คำนำ  บทสรุปผูบริหาร 
ประวัติกิจการ  หรือ
ภาพรวมของกิจการ การ
วิเคราะหสถานการณ 
แผนการตลาด  แผนการ
บริหารจัดการและแผนการ
ดำเนินงาน แผนการผลิต  
แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน 
ภาคผนวก  
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
    ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ในระบบ classroom ดังนี้ 
ความหมายและความสำคัญ
ของแผนธุรกิจ  
องคประกอบของแผนธุรกิจ  
ประวัติกิจการ  หรือ
ภาพรวมของกิจการ 
1. ใหผูเรียนลองเขียนโอกาส
ของธุรกิจ 
2. ใหผูเรียนเขียนแผนธุรกิจ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ classroom 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    2 คะแนน 
จิตพิสัย    3 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10 คะแนน 
 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
 

4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผล
พฤติกรรมคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 



 

8. บันทึกหลงัการสอน 
           สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   



 

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
ใบงาน 

1. แผนธุรกิจ หมายถึง และแผนที่ดีมีลักษณะอยางไรบาง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2. จงบอกความสำคัญของแผนธุรกิจ มาใหเขาใจ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

3. บทสรุปผูบริหารอยางนอยควรจะกลาวถึงเร่ืองใดบาง 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

4.  เหตุใดธุรกิจจึงตองจัดทำแผนฉุกเฉินไวเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

5. การวิเคราะหสถานการณภายในกับการวิเคราะหสถานการณภายนอก แตกตางกันอยางไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 8 เร่ือง หลักเบ้ืองตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร 
 จำนวน 7 ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพเบ้ืองตนได 
1.2.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตนได   
1.3.สามารถประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตได 

2 สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.แสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพเบ้ืองตนได 
2.2.แสดงความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตนได   
2.3.ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตได 

3. เนื้อหา 
3.1.การบริหารงานคุณภาพเบ้ืองตน 
3.2.การเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน   
3.3.หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

 
4.กำหนดเกณฑการปฏิบตัิตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน
คุณภาพเบ้ืองตนได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน
คุณภาพเบ้ืองตนได 
 

2.  ประยุกตใชหลักการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตได 

- ผูเรียนประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิตได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8/7 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนได
เห็นความสำคัญเกี่ยวกับ
หลักเบ้ืองตนในการ
บริหารงานคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิตในองคกร     

1. เอกสาร
ประกอบวิชา
ธุรกิจและการ
เปน
ผูประกอบการ 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  



 

และครูถามนักเรียนวา “มี
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานคุณภาพเบ้ืองตน    
อยางไรบาง” และใหแตละ
คนแสดงความคิดเห็น
พรอมยกตัวอยางตามความ
เขาใจเพื่อเชื่อมโยงเขาสู
เนื้อหาการเรียนการสอน 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช  
Power point  ประกอบ
พรอมรูปภาพ และอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อส่ือ
ความหมายสาระสำคัญ
ของเนื้อหาใหเขาใจย่ิงขึ้น 
ซึ่งเนื้อหาที่ศึกษาไดแก   
การบริหารงานคุณภาพ
เบ้ืองตน    การเพิ่มผลผลิต
เบ้ืองตน   การประยุกตใช
หลักการบริหารงาน
คุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
    ใหผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ในระบบ 
classroom ดังนี้  
1. ใหผูเรียนอาน
กรณีศึกษาการบริหารงาน
อยางมีคุณภาพ 
 
 
 

2. โนตบุค 
หรือสมารท
โฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  3 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    4 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผล
พฤติกรรมคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 



 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
           สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  



 

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 

ใบงาน 
1.  คุณภาพหมายถึง 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
2. หลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพที่สำคัญ ประกอบดวยอะไรบาง 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
3. วงจรคุณภาพ ประกอบดวยหลักการใดบาง 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 9 เร่ือง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ จำนวน........2.....ชั่วโมง 
1 จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1  สามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได 
1.2  สามารถเสนอแนะแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได 
1.3  สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน ภูมิปญญาทองถิ่นไทยได 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1  ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได 
2.2  เสนอแนะแนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจได 
2.3  แสดงความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน ภูมิปญญาทองถิ่นไทยได 

3. เนื้อหา 
3.1  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 
3.2  แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ 
3.3  การทำบัญชีครัวเรือน  
3.4  ภูมิปญญาทองถิ่นไทย 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1.  ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินธุรกิจได 

- ผูเรียนประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินธุรกิจได 

2.  แสดงความรูเกี่ยวกับการทำบัญชี
ครัวเรือน ภูมิปญญาทองถิ่นไทยได 

- ผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน 
ภูมิปญญาทองถิ่นไทยได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

9/2 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนชี้ใหผูเรียนไดเห็น
ความสำคัญเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปน
ผูประกอบการ     และครูถาม

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 



 

นักเรียนวา “มีความเขาใจ
เกี่ยวกับการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินธุรกิจอยางไรบาง” และ
ใหแตละคนแสดงความคิดเห็น
พรอมยกตัวอยางตามความ
เขาใจเพื่อเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหา
การเรียนการสอน 
 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
      ครูผูสอนบรรยาย อธิบาย  
โดยใช  
Power point  ประกอบพรอม
รูปภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
เพื่อส่ือความหมายสาระสำคัญ
ของเนื้อหาใหเขาใจย่ิงขึ้น ซึ่ง
เนื้อหาที่ศึกษาไดแก   การ
ประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ธุรกิจ  แนวทางการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินธุรกิจ  การทำบัญชี
ครัวเรือน ภูมิปญญาทองถิ่น
ไทย 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
     ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ในระบบ Classroom ดังนี้ 
1. ผูเรียนสามารถนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การวางแผนและดำเนินงาน
ของธุรกิจไดอยางไร 

Power Point 
4. VDO 
5. ระบบ LMS 
6. ใบความรู/ 
ใบงาน 
7. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

คะแนนทดสอบความรู  2 คะแนน 
ทักษะ    1 คะแนน 
จิตพิสัย    5 คะแนน 
สอบประมวลผลปลายภาค 2 คะแนน 

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ข้ึนไป  ระดบัผลการเรยีน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรยีน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดบัผลการเรยีน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดบัผลการเรยีน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดบัผลการเรยีน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดบัผลการเรยีน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดบัผลการเรยีน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดบัผลการเรยีน 0 

ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
          สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   



 

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
ใบงาน 

1. ผูเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการวางแผนและดำเนินงานของ
ธุรกิจไดอยางไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 
 


