
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา องคการและการจัดการสมัยใหม 

รหัสวิชา 3001-1002 
หลังสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา การบัญชี 
 

ภาคเรียนท่ี 2 ปกาศึกษา  2565 
 

จัดทำโดย 
นางอุษา  ไชยบุรินทร  

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 
 

 ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 ควรปรับปรุงเก่ียวกับ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(นางสาวอรภชา  กฤชเอกศิลป) 

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
............/............/............ 

 ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 ควรปรับปรุงเก่ียวกับ 
 อ่ืนๆ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ........................................................... 
(นายฐิติปกรณ  ภคุโล) 

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

 
 ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 อ่ืนๆ 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรูวิชา “องคการและการจัดการสมัยใหม” รหัสวิชา 3001-1002 จัดทำข้ึนเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการจัดเรียนการสอน วิชาองคการและการจัดการสมัยใหม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) พุทะสักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 
18 สัปดาห 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบงออกเปน 9 หนวย ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ
องคการ  แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม  การนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในองคการ  แนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพในงองคการ  การพัฒนาองคการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ การ
จัดการความเสี่ยง การเสริมสรางจริยธรรมในองคการและความรับผิดชอบตอสังคมและการใชกรณีศึกษาตาม
เหตุการณจริง 
 ผูจัดทำแผนการสอนหวังวา  จะเอ้ืออำนวยใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 
หากครูอาจารยผูสอนนำแผนการสอนเลมนี้ไปใชในการเรียนการสอน  หากมีขอเสนอแนะประการใดขอได
โปรดแจงผูจัดทำแผนการเรียนรูดวย จักเปนพระคุณอยางยิ่ง 
 
 
 

       อุษา   ไชยบุรินทร 
                      ผูจัดทำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือวิชา องคการและการจัดการสมัยใหม  รหัสวิชา 30001-1002  จำนวน  3  หนวยกิจ 4 ชั่วโมง  (2-2-
3 ) 

2. คำอธิบายราวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ  การบริหารงานคุณภาพและ

เพ่ิมผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการ ความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

 
3. จดุประสงครายวิชา เพ่ือให 

1.เขาใจหลักการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต และหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน 

2. สามารถประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานในการจัดการงานอาชีพ 

3.มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด 
อดทน และสามารถทำงานรวมกัน 

 
4. สมรรถนะรายวิชา 

1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต และ
หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

2.วางแผนการจัดการองคการและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3.กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงและความขัดแยงในงานอาชีพตามหลักการและสถานการณ 
4.เลือกกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
5.ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 5. ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 
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1.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดองคการ 1 1 1 - - - 3 3 9  3 
2.แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม 1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
3.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ  1 1 1 1 - - 3 3 10  6 
4.การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 1 1 1 1 - - 4 4 12  6 
5.แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 1 1 1 1 - - 4 4 12  6 
6การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ 1 1 2 1 - - 4 4 13  6 
7.การพัฒนาองคการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 2 2 3 1 - - 4 4 16  6 
8 การจัดการความเสี่ยง 2 2 3 1 - - 5 5 18  9 
9.การเสริมสรางจริยธรรมในองคการและความ
รับผิดชอบตอสังคม การใชกรณีศึกษาและเหตุการณ
จริง 

          
 

สอบกลางภาค           6 
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ลำดับความสำคัญ            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

6. สมรรถนะการเรียนรูและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
ช่ือหนวยการเรียนรู จำนวน

ช่ัวโมง 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู 

หนวยท่ี 1 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
การจัดการองคการ 

5 
 

 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการ
จัดการองคการได 

2. อธิบายความหมายของการ
จัดการองคการได 

3. อธิบายความสำคัญของการจัดการ
องคการได 

4. เขียนกระบวนการจัดการ
องคการได 

5. จำแนกหลักการจัดการองคการ 
6. จำแนกองคประกอบของการจัด
องคการได 
7. เขียนการจัดโครงสรางของ
องคการไดสถานศึกษากำหนด 

1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ
และกระบวนจัดการองคการ 
2. เขียนโครงสรางขององคการตาง 
ๆ ตามหลักการ 
3. เสริมสรางจริยธรรมท่ีดีใน
องคการ 
 

หนวยท่ี 2 
แนวคิดและเทคนิคการ
จัดการสมัยใหม 
 
 
 
 
 

15 1. อธิบายวิวัฒนาการของการ
จัดการองคการได 

2. อธิบายการพัฒนาการของการ
จัดการองคการได 

3. อธิบายองคการสมัยใหมได 
4. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการ

จัดการสมัยใหมได  
5. ประยุกตเทคนิคการจัดการ

จัดการสมัยใหมได 
 

1.แสดงความรูเก่ียวกับพัฒนาการ
ของจัดการองคการและการจัดการ
สมัยใหม 
2. เขียนเทคนิคการจัดการสมัยใหม
ตามหลักการ 
3. เห็นคุณคาของแนวคิดและ
เทคนิคการจัดการสมัยใหม 
 

หนวยท่ี 3 
การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการ
จัดการ 

15 1. สรุปความหมายของ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศได
  
2. อธิบายวัตถุประสงคในการนำ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชได 
3. อธิบายความสำคัญของเทคโนโล  
  สารสนเทศได  
4. วิเคราะหบทบาทของ

เทคโนโลย ี
   สารสนเทศได        
5. จำแนกประเภทของเทคโนโลยี 

สารสนเทศได        
6. ประยุกตใชเทคโนโลยีได 
7. เลือกใชเทคโนโลยีในอนาคตได        
 

1.แสดงความรูเก่ียวกับความสำคัญ
และบทบานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
ทำงาน 
3. เสริมสรางจริยธรรมท่ีดีในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจำวัน 
 



 

ช่ือหนวยการเรียนรู จำนวน
ช่ัวโมง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู 

หนวยท่ี 4 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในองคการ 

15 1.อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองคการได 
2.วิเคราะหความสัมพันธขอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได 
3.จำแนกวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในองคการได 
4.วิเคราะหองคประกอบของการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในองคการได 
5.ประยุกตหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองคการได 
6.จำแนกปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพในองคการได 
7.วางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
    การทำงานได 
8.วิเคราะหองคประกอบของการ
เพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการทำงานได 

1.แสดงความรูเก่ียวกับการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในองคการ  
2.ประยุกตใชการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในองคการตาม
หลักการ 
3. วางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานในองคการ 
4. เสริมสรางจิตสำนึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานในองคการ 
 

หนวยท่ี 5 
แนวทางการเพ่ิมผลิต
ภาพในองคการ 

15 1. อธิบายความเปนมาของการ
เพ่ิม 

ผลิตภาพในองคการได 
2. เขียนนิยามของผลิตภาพได 
3.อธิบายความหมายของเพ่ิมผลิต
ภาพ 
 4.วิเคราะหความจำเปนในการ
เพ่ิม 
   ผลิตภาพในองคการได 
5.วิเคราะหความสำคัญของการ
เพ่ิม 
  ผลิตภาพในองคการได 
6.จำแนกองคประกอบของการ
เพ่ิมผลิตภาพในองคการได 
 7.ประยุกตแนวทางการเพ่ิมผลิต
ภาพ ในองคการได 
8.ประเมินความสูญเสียในการเพ่ิม 
  ผลิตภาพในองคการได 
9.วางแผนการใชเทคนิคการเพ่ิม

1. แสดงความรูเก่ียวกับของการ
เพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
2. ประยุกตใชแนวทางการเพ่ิม
ผลิตภาพในองคการตามหลักการ 
3.เลือกใชเทคนิคของการเพ่ิมผลิต
ภาพท่ีสอดคลองกับบริบทของ
องคการ 
4. เห็นคุณคาของการเพ่ิมผลิต 
   ภาพในองคการ 
 



 

ช่ือหนวยการเรียนรู จำนวน
ช่ัวโมง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู 

ผลิตภาพในองคการได 

หนวยท่ี 6. 
การเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาองคการ 
 

5 1. อธิบายความหมายของการ
เปลี่ยนแปลง 

ในองคการได 
2. จำแนกลักษณะกา

เปลี่ยนแปลงใน 
องคการได 
3. ยกตัวอยางปจจัยท่ีสงเสริมการ

เปลี่ยน 
แปลงในองคการได 
4. วิเคราะหกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 
  ในองคการได 
5. เขียนข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง
ในองคการได 
6.วิเคราะหสิ่งท่ีตองพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงในองคการได 
7.อธิบายความหมายของการ
พัฒนาองคการได 
8.สรุปข้ันตอนของการพัฒนา
องคการได 
9.จำแนกองคประกอบของการ
พัฒนาองคการได 
10.ประเมินคานิยมใหมกับการ
พัฒนาองคการได 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ 
2. ประยุกตใชแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ  
 3. เห็นคุณคาของการเปลี่ยน 
แปลงและพัฒนาองคการ 
 

หนวยท่ี 7 
การพัฒนาองคการตาม
หลักการบริหารงาน
คุณภาพ 

5 1. สรุปววิัฒนาการของการ
บริหารงานคุณภาพได   
2. นิยามความหมายของคุณภาพ

และการบริหารงานคุณภาพได    

3. เขียนหลักการบริหารงาน
คุณภาพได    
4. วิเคราะหกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพได 
5. อธิบายประโยชนของการ

1.แสดงความรูเก่ียวกับการ 
บริหารงานคุณภาพ   
2. ประยุกตใชเครื่องมือการ

บริหารงานคุณภาพตามหลักการ    
3 .มี เจ ต ค ติ ท่ี ดี ต อ ก ารน ำก าร
บริหารงานคุณภาพมาใชในองคการ 



 

ช่ือหนวยการเรียนรู จำนวน
ช่ัวโมง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู 

บริหารงานคุณภาพได 
6. วางแผนเทคนิคการบริหารงาน
คุณภาพได 

หนวยท่ี 8 
การจัดการความเสี่ยง 
 

5 1.เขียนนิยามของความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงได 
 2.จำแนกประเภทของการจัดการ
ความเสี่ยงได 
 3.วิเคราะหองคประกอบของการ
จัดการความเสี่ยงได 
4.ประยุกตใชกระบวนการในการ
จัดการความเสี่ยงได 
5.ประเมินปจจัยท่ีมีผลตอความ
เสี่ยงได 
6.พิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสำเร็จในการจัดการความ
เสี่ยงได 
 

1.  แสดงความรูเก่ียวกับการ
จัดการความเสี่ยง  

2.  ประยุกตใชกระบวนการใน
การจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 

3. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความ
เสี่ยงในองคการตามเกณฑท่ีกำหนด 

4. สรางความตระหนักในการนำ
การจัดการความเสี่ยงมาใชใน
องคการ 
 

หนวยท่ี 9 
การเสริมสรางจริยธรรม
ในองคการและความ
รับผิดชอบตอสังคม 
การใชกรณีศึกษาและ
เหตุการณจริง 
 

 1.นิยามความหมายของจริยธรรม
ได 
2.อธิบายความสำคัญของ
จริยธรรมได 
3.จำแนกประเภทของจริยธรรมได 
4.วิเคราะหองคประกอบของ
จริยธรรมได 
5. บอกแหลงท่ีมาของจริยธรรมได 
6.ระบุวิธีการเสริมสรางและ
ปลูกฝง 

จริยธรรมได 
7.ประยุกตจริยธรรมในองคการได 
8.เขียนนิยามของความรับผิดชอบ
ตอสังคมได 
9.วิเคราะหองคประกอบของความ
รับผิดชอบตอสังคมได 

1. แสดงความรูเก่ียวกับระบบ
ระบายความรอนของเครือ่งยนต
เล็ก 

สอบปลายภาค 10   
 
 



 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 7.1 การแบงคะแนนและเกณฑการผานการประเมินผลการเรียนรูรอยละ 50 

หนวยท่ี ดานความรู 
(พุทธพิสัย) 

ดานทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ดานพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม รอยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 2 5 3 10 5 

2 2 7 4 13 6.5 

3 2 6 3 11 5.5 

4 3 6 4 13 6.5 

5 4 8 5 16 8 

6 2 6 4 12 6 

7 2 6 4 11 5.5 

8 3 6 3 14 7 

9 3 3 3 9 4 

รวมท้ังรายวิชา 20 50 30 100 50  
 
การวัดผล 

  - ดานความรู  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหนวย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ดานทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ดานพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมท้ังหมด 100 คะแนน 
  
        คะแนนระหวางภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหวางภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน  
  
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแตละหนวยการเรียนรวมกัน คิดเปนรอยละตามเกณฑ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 80 ข้ึนไป ระดบัผลการเรยีน 4.0  



 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ 75-79 ระดบัผลการเรยีน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 70-74 ระดบัผลการเรยีน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 65-69 ระดบัผลการเรยีน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ 60-64 ระดบัผลการเรยีน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 55-59 ระดบัผลการเรยีน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ 50-54 ระดบัผลการเรยีน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50  ระดบัผลการเรยีน 0 
 

สวนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการองคกร จำนวน 5 ช่ัวโมง 

1.1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1 จุดประสงคท่ัวไป  

1. เพ่ือใหนักเรียนมีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการองคการ 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีความหมายของการจัดการองคการ 
3. เพ่ือใหนักเรียนรูความสำคัญของการจัดการองคการ 
4. เพ่ือใหนักเรียนรูกระบวนการจัดการองคการ 
5. เพ่ือใหนักเรียนรูหลักการจัดการองคการ 
6. เพ่ือใหนักเรียนรูเก่ียวกับองคประกอบของการจัดองคการ 
7. เพ่ือใหนักเรียนรูการจัดโครงสรางขององคการ 

1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการจัดการองคการได 
2. อธิบายความหมายของการจัดการองคการได 
3. อธิบายความสำคัญของการจัดการองคการได 
4. เขียนกระบวนการจัดการองคการได 
5. จำแนกหลักการจัดการองคการ 
6. จำแนกองคประกอบของการจัดองคการได 
7. เขียนการจัดโครงสรางขององคการได 

1.2 สมรรถนะประจำหนวย 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนจัดการองคการ 
2. เขียนโครงสรางขององคการตาง ๆ ตามหลักการ 
3. เสริมสรางจริยธรรมท่ีดีในองคการ 

1.3 เนื้อหา 
1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองคการ 
2. ความหมายของการจัดการองคการ 
3. ความสำคัญของการจัดการองคการ 
4. กระบวนการจัดการองคการ 
5. หลักการจัดการองคการ 
6. องคประกอบของการจัดองคการ 



 

7. การจัดโครงสรางขององคการ 
4. กิจกรรมการเรียนรู  
 

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  (MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงคของรายวิชา และ
สมรรถนะรายวิชา  
ครูแนะนำเกณฑการใหคะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวนคาบท่ีเรียน 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการเรียนรู
หนวยท่ี 1 แนวและแนวทางการเรียน
การสอน 
ครูสำรวจความพรอมของนักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  (INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเรื่องระบบการ
ควบ คุมสินค าพรอม กับจดบัน ทึก
ซักถามขอสงสัย 
นักเรียนแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น กับ
นักศึกษา หรือสุมเรียกนักศึกษาครูเพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นักเรียนและครูรวมสรุปเนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ี 1.1โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด และหม่ัน
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด และหม่ัน
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผลการทดลอง

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคาและ
ระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ สมารท
โฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 



 

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานท่ี 1.1 และแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลยแบบฝกหัด 
และแลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
ข้ันสรุปและประเมินผล(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบแบบทดสอบหนวย
ท่ี 1 ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลยแบบทดสอบ 
หนวยท่ี 1 จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 
 



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดองคการ 
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
 

1. “การรวมตัวกันของคนตั้งแต 2 คนข้ึนไป เพ่ือกระทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน” 

ความหมายของขอใด 

ก. องคกร      ข. หนวยงาน 
ค. ชุมชน      ง. การจัดการองคกร 
จ. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดไมใชลักษณะขององคการ 

ก. มีบุคคลตั้งแต2คนข้ึนไป      
ข. มีเปาหมาย 
ค. มีกิจกรรมท่ีตองดำ เนินการใหบรรลุผลตามท่ีไดตั้งไว  
ง. มีผูบริหารตั้งแต 5 คนข้ึนไป 
จ. มีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธในเชิงอำนาจไว 

3. โครงสรางการบริหารองคการมีก่ีระดับ 

ก. 1 ระดับ      ข. 2 ระดับ 
ค. 3 ระดับ      ง. 4 ระดับ 
จ. 5 ระดับ 

4. บุคคลในขอใดทำหนาท่ีวางแผนและควบคุมการทำงาน 

ก. ผูบริหารระดับสูง     ข. ผูบริหารระดับกลาง 
ค. หัวหนางาน      ง. ฝายปฏิบัติงาน 
จ. ถูกทุกขอ 

5. การแบงแยกประเภทขององคการ สามารถแบงไดก่ีประเภท 

ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
จ. 6 ประเภท 

6. ขอใดตอไปนี้ หมายถึง องคการท่ีไมเปนทางการ (Informal Organization)  

ก. องคการท่ีเกิดข้ึนเพราะมีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง      
ข. มีโครงสรางองคการท่ีชัดเจน 
ค. มีรูปแบบท่ีแนนอนตายตัว    
ง. ทำการเปลี่ยนแปลงไดยาก 
จ. องคการท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของมนุษย 

7. การบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมาจากบนลงลาง คือการบริหารขององคกรแบบใด 

ก. องคการท่ีแสวงหากำ ไร (Profit Organization) 
ข. องคการท่ีไมแสวงหากำ ไร (Non-Profit Organization) 



 

ค. องคการแบบแนวดิ่งหรือแบบพีระมิด (Vertical Organization) 
ง. องคการแบบแนวราบหรอืแบบแนวนอน (Horizontal Organization) 
จ. ไมมีขอใดถูก 

8. ขอใดคือความหมายของงานรูทีน 

ก. งานประจำท่ีตองทำซ้ําๆ ในทุกวัน     
ข. งานท่ีทำในลักษณะวนไปทุกแผนก 
ค. งานท่ีทำไมเปนเวลา      
ง. งานท่ีทำเปนกะ 
จ. ไมมีขอใดถูก 

9. ขอใดไมใชผูท่ีทำงานในลักษณะรูทีน 

ก. หมอ      ข. พยาบาล 
ค. ประชาสัมพันธ    ง. เภสัชกร 
จ. วิศวกร 

10. องคการท่ีมีชั้นการบังคับบัญชานอย คือขอใด 

ก. องคการท่ีแสวงหากำ ไร (Profit Organization) 
ข. องคการท่ีไมแสวงหากำ ไร (Non-Profit Organization) 
ค. องคการแบบแนวดิ่งหรือแบบพีระมิด (Vertical Organization) 
ง. องคการแบบแนวราบหรอืแบบแนวนอน (Horizontal Organization) 
จ. ถูกทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม

......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
1  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

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



 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม จำนวน 5 ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1จุดประสงคท่ัวไป  

1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจวิวัฒนาการของการจัดการองคการ 
2. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจการพัฒนาการของการจัดการองคการองคการสมัยใหม 
3. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสมัยใหม  
4. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเทคนิคการจัดการจัดการสมัยใหม 

 1.2จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายวิวัฒนาการของการจัดการองคการได 
2. อธิบายการพัฒนาการของการจัดการองคการได 
3. อธิบายองคการสมัยใหมได 
4. อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสมัยใหมได  
5. ประยุดตเทคนิคการจัดการจัดการสมัยใหมได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
 1.  แสดงความรูเก่ียวกับพัฒนาการของจัดการองคการและการจัดการสมัยใหม 
 2.  เขียนเทคนิคการจัดการสมัยใหมตามหลักการ 
 3.  เห็นคุณคาของแนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม 

3เนื้อหา 
1. วิวัฒนาการของการจัดการองคการ 
2. การพัฒนาการของการจัดการองคการองคการสมัยใหม 
3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสมัยใหม  
4. เทคนิคการจัดการจัดการสมัยใหม 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

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

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

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



 

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

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

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

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

..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 2  แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม  
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. “การกระทำท่ีไดรับการยอมรับทางสังคมภายในองคการ” หมายถึงขอใด 

ก. การเมืองภายในองคการ   ข. สิ่งแวดลอมในองคการ 
ค. วัฒนธรรมองคการ    ง. โครงสรางองคการ 
จ. คุณลักษณะขององคการ 

 
 
2. ขอใดถือเปนโครงสรางองคการท่ีไมมีรูปแบบเปนทางการ 

ก. โครงสรางอยางงาย     
ข. โครงสรางตามหนาท่ี 
ค. โครงสรางองคการตามผลิตภัณฑ    
ง. โครงสรางองคการแบบแมทริกซ 
จ. โครงสรางองคการแบบเนนตามทำเลท่ีตั้ง 

3. โครงสรางองคการแบบแมทริกซ หมายถึงขอใด 

ก. โครงสรางองคการท่ีจัดโครงสรางตามลักษณะผลผลิต หรือฐานการผลิต 
ข. องคการท่ีแบงหนาท่ีกันทำงานตามความถนัด 
ค. โครงสรางองคการท่ีไมมีรูปแบบเปนทางการ  
ง. โครงสรางท่ีประกอบดวยสองมิติท่ีมีความยืดหยุนสูง 
จ. องคการท่ีมีการบริหารตามตำแหนงทำเลท่ีตั้ง 

4. ขอใด คือประโยชนของการจัดโครงสรางองคการท่ีมีตอผูบริหาร 



 

ก. สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปไดงายข้ึน 
ข. ทำใหองคการมีความเจริญกาวหนา 
ค. เขาใจความสัมพันธของตนท่ีมีตอสวนงานอ่ืน ๆ 
ง. แบงงานใหพนักงานไวอยางเหมาะสม 
จ. ชวยแกปญหาความซ้ําซอนในการทำงานไดงายข้ึน 

5. การจัดบุคลากรตามความชำนาญ ถือเปนการจัดการโครงสรางแบบใด 

ก. โครงสรางอยางงาย     
ข. โครงสรางตามหนาท่ี 
ค. โครงสรางองคการตามผลิตภัณฑ    
ง. โครงสรางองคการแบบแมทริกซ 
จ. โครงสรางองคการแบบเนนตามทำเลท่ีตั้ง 

6. ขอใดคือประโยชนของการจัดโครงสรางองคการท่ีมีตอพนักงาน 

ก. ทำใหองคการมีความเจริญกาวหนา 
ข. ชวยใหบริหารงานไดงายและสะดวกยิ่งข้ึน 
ค. ติดตามงานไดงายรูวางานค่ังคางอยูท่ีสวนใด เพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน 
ง. ทำใหเกิดการติดตอประสานงานกันดีข้ึน 
จ. ลดปญหาเรื่องการเก่ียงกันทำงาน 

7.  “กลุมบุคคลท่ีอยูรวมกัน เพ่ือทำกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค” ตรงกับขอใด  

ก. สังคม      ข. สถาบัน  
ค. หนวยงาน      ง. การจัดองคการ 
จ. ถูกทุกขอ 

8. ขอใดไมใชความสำคัญของการจัดองคการ  

ก. ขจัดขอขัดแยงในหนาท่ีการงาน      
ข. เพ่ือใหมีขอมูลในการตัดสินใจดานการบริหาร  
ค. ชวยใหผูท่ีทำงานในองคการรูหนาท่ีของการทำงาน    
ง. เกิดปญหาการทำงานยุงยากและซับซอนข้ึน 
จ. ลดปญหาเรื่องการเก่ียงกันทำงาน 

9. การจัดโครงสรางองคการของหนวยงานขนาดใหญตองใชโครงสรางแบบใด  

ก. โครงสรางอยางงาย     
ข. โครงสรางตามหนาท่ี 
ค. โครงสรางองคการตามผลิตภัณฑ    
ง. โครงสรางองคการแบบแมทริกซ 
จ. โครงสรางองคการแบบเนนตามทำเลท่ีตั้ง 

10. วัตถุประสงคหลักของการบริหารงานในองคการตรงกับขอใด  

ก. เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล    ข. ประสิทธิภาพ  
ค. ประหยัด      ง. เกียรติยศ 
จ. ชื่อเสียง 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
2  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
1  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 
 

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



 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ จำนวน 5 ช่ัวโมง 
1จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1จุดประสงคท่ัวไป  

1. เพ่ือใหผูเรียนรูความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. เพ่ือใหผูเรียนรูวัตถุประสงคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
3. เพ่ือใหผูเรียนรูความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. เพ่ือใหผูเรียนรูบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ        
5. เพ่ือใหผูเรียนรูประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ        
6. เพ่ือใหผูเรียนรูการประยุกตใชเทคโนโลยี 
7. เพ่ือใหผูเรียนรูเทคโนโลยีในอนาคต        

 1.2  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. สรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได  
2. อธิบายวัตถุประสงคในการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชได 
3. อธิบายความสำคัญของเทคโนโลยี  สารสนเทศได  
4. วิเคราะหบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได        
5. จำแนกประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศได        
6. ประยุกตใชเทคโนโลยีไดเลือกใชเทคโนโลยีในอนาคตได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
 1.แสดงความรูเก่ียวกับความสำคัญและบทบานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการทำงาน 
 3. เสริมสรางจริยธรรมท่ีดีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
3.เนื้อหา 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. เวัตถุประสงคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
3. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศ        
5. ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ        
6. การประยุกตใชเทคโนโลยี 

เพ่ือใหผูเรียนรูเทคโนโลยีในอนาคต 
4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ

คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………...............……………… 
 



 

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

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

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

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

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

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

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 3  การนำเทคโนโลยีสารสนเทคมาใชในการจัดการ 
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ (Organization Efficiency) หมายถึงขอใด 

ก. การบรรลุถึงเปาหมาย 
ข. การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกันไป 
ค. ความสำาเร็จในการท่ีสามารถดำเนินกิจการกาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตาง ๆ ท่ี

องคการตั้งไวได 
ง. การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใชไปกับผลท่ีไดจากการทำงานวาดีข้ึนอยางไร  
จ. ถูกทุกขอ 
 

2.  “ความสำเร็จในการท่ีสามารถ ดำาเนินกิจการกาวหนาไปและสามารถบรรลุเปาหมายตาง ๆ ท่ี

องคการตั้งไวได” คือความหมายของขอใด 

ก. ประสิทธิผล     ข. ประสิทธิภาพ 
ค. คุณภาพ     ง. การเติบโต 
จ. การควบคุม 

3. ขอใดไมใชตัวเกณฑวัดประสิทธิภาพขององคการ 

ก. เกณฑวัดผลสำเร็จตามเปาหมาย 



 

ข. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ 
ค. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธตามสภาพแวดลอมเฉพาะสวน 
ง. การใชวิธีการแขงขันคุณคา 
จ. การปรับปรุงคุณภาพ 

4. ตัวเกณฑวัดประสิทธิภาพขององคการขอใด ท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะใหสำเร็จผลในเปาหมาย 

ก. เกณฑวัดผลสำเร็จตามเปาหมาย 
ข. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ 
ค. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธตามสภาพแวดลอมเฉพาะสวน 
ง. การใชวิธีการแขงขันคุณคา 
จ. การปรับปรุงคุณภาพ 

5. ขอใดคือความหมายของ “The Competing-Values Approach” 

ก. เกณฑวัดผลสำเร็จตามเปาหมาย 
ข. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ 
ค. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธตามสภาพแวดลอมเฉพาะสวน 
ง. การใชวิธีการแขงขันคุณคา 
จ. การปรับปรุงคุณภาพ 

6. รูปแบบการบริหารแบบระบบเปด มุงเนนทางดานใด 

ก. คนและ ความคลองตัว     
ข. องคการและ การควบคุม 
ค. การควบคุม และคน     
ง. องคการและ การควบคุม  
จ. ความคลองตัว และองคการ 

7. การสรางองคการใหมีคุณภาพ มีก่ีวิธี 

ก. 2 วิธ ี     ข. 3 วิธ ี
ค. 4 วิธ ี     ง. 5 วิธ ี
จ. 6 วธิ ี

8. วิธีปรับองคการแบบใดท่ีเปนวิธีท่ีใหผลระยะยาว 

ก. การลดตนทุน (Cost Reduction) 
ข. การเพ่ิมผลผลิตอยางตอเนื่อง (Continuous Productivity Improvement)  
ค. การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 
ง. การเพ่ิมประสิทธิผล (Effectiveness) 
จ. การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) 

9.  “นิสัยแหงคุณภาพ” มีก่ีประการ 

ก. 2 ประการ    ข. 3 ประการ 
ค. 4 ประการ    ง. 5 ประการ 
จ. 7 ประการ 

10. ขอใดไมใชวงจร PDCA 

ก. การเขียนแผนงาน (Plan)     



 

ข. การนําแผนงานไปปฏิบัติ (Do) 
ค. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check)   
ง. การแกไขขอบกพรอง (Act) 
จ. ถูกทุกขอ 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

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



 

3  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
2  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
หนวยการเรียนรูท่ี 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ จำนวน 5 ช่ัวโมง 
1จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1จุดประสงคท่ัวไป 

1. แนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
2. ความสัมพันธของประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
4. องคประกอบของการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
5. หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
6. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในองคการ 
7. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
8. องคประกอบของการเพ่ิม 
9. ประสิทธิภาพในการทำงาน 

1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1.อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการได 
2.วิเคราะหความสัมพันธขอประสิทธิภาพและประสิทธิผลได 
3.จำแนกวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการได 
4.วิเคราะหองคประกอบของการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการได 
5.ประยุกตหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการได 
6.จำแนกปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในองคการได 
7.วางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได 
8.วิเคราะหองคประกอบของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเก่ียวกับสินคาคงคลังและระบบ

ใบสำคัญ 
3.เนื้อหา 

1. แนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
2. ความสัมพันธของประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
4. องคประกอบของการเพ่ิมประสิทธภิาพในองคการ 
5. หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
6. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในองคการ 
7. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
8. องคประกอบของการเพ่ิม 

4. กิจกรรมการเรียนรู  



 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 
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ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 



 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
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• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................

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

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

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

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพในองคการ 
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
หนวยท่ี 4 

1. “สุขลักษณะ” ใน 5ส.ของภาษาญ่ีปุนคือขอใด 

ก. SEIRI (เซริ)      
ข. SEITON (เซตง) 
ค. SEISO (เซโซ)      
ง. SEIKETSU (เซเคทซุ) 
จ. SHITSUKE (ชิทซุเกะ) 

2.  “SEITON (เซตง)” คือขอใดใน 5 ส. 

ก. สะสาง     ข. สะดวก 
ค. สะอาด     ง. สุขลักษณะ 
จ. สรางนิสัย 

3. “SELF DISCIPLINE” หมายถึงขอใดใน 5 ส. 

ก. สะสาง     ข. สะดวก 
ค. สะอาด     ง. สุขลักษณะ 
จ. สรางนิสัย 

4.  “การรักษาสภาพใหคงอยู และดีข้ึนตลอดไป” คือ 5 ส.ขอใด 

ก. สะสาง     ข. สะดวก 
ค. สะอาด     ง. สุขลักษณะ 
จ. สรางนิสัย 

5. ขอใดไมใชหลักการของกลุมกิจกรรม QCC 

ก. ทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
ข. ทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน 
ค. การปฏิบัติกิจกรรมเปนไปตามอิสระ 
ง. มีการควบคุมและติดตาม 
จ. ไมปฏิบัติตามระเบียบองคการ 

6. ระบบการปรับรื้อ (Re-engineering) เปนเทคนิคการทำงานแบบใด 

ก. การปฏิบัติงานท่ีเปนข้ันตอน 
ข. การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหมแทนวิธีการทำงานเกา 
ค. ระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคการ 
ง. ควบคุมและปรับปรุง QCDSM 
จ. การดำาเนินการแบบ ยึดหลักเกณฑและเหตุผลนอยลง 

7. ขอใดไมใชปจจัยสำคัญในการแกปญหาของระบบ TQM (Total Quality Management) 

ก. การลดตนทุน (Cost Reduction)   



 

ข. คุณภาพ (Quality) 
ค. ตนทุน (Cost)       
ง. การสงมอบ (Delivery) 
จ. ความปลอดภัย (Safety) 

8. ขอใดกลาวถึงคำวาประสิทธิผลไดถูกตอง  

ก. ความสำเร็จในความสามารถใชทรัพยากรไดอยางเต็มท่ี  
ข. ความสำเร็จในความสามารถดำเนินงานกิจการใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว  
ค. การเปรียบเทียบการใชทรัพยากรกับผลของงานท่ีทำอยูปจจุบัน  
ง. การเปรียบเทียบความสำเร็จในการใชทรัพยากรกับผลสำเร็จของงานตามเปาหมายขององคการ 
จ. ไมมีขอใดถูก 

9. ตัวเกณฑวัดประสิทธิภาพขององคการในขอใด ท่ีผูบริหารนิยมนำไปใชในการบริหารองคการ  

ก. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ  
ข. เกณฑวัดผลสำเร็จตามเปาหมาย  
ค. เกณฑการบริหารประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม  
ง. เกณฑใชวิธีการแขงขันคุณคา 
จ. ถูกทุกขอ 

10. ระบบ TQM มีวิวัฒนาการจากประเทศใด  

ก. อังกฤษ      ข. ญี่ปุน  
ค. สวีเดน      ง. สหรัฐอเมริกา 

       จ. จีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม
......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
4  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
3  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 

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



 

หนวยการเรียนรูท่ี 5 แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ จำนวน 5 ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1จุดประสงคท่ัวไป  

1. ผูเรียนสามารถบอกความเปนมาของการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
2. ผูเรียนสามารถบอกนิยามของผลิตภาพ 
3. ผูเรียนสามารถบอกความหมายของเพ่ิมผลิตภาพ 
4. ผูเรียนสามารถบอกความจำเปนในการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
5. ผูเรียนสามารถบอกความสำคัญของการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
6. ผูเรียนสามารถบอกองคประกอบของการเพ่ิมผลิตภาพ ในองคการ 
7. ผูเรียนสามารถบอกแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
8. ผูเรียนสามารถบอกความสูญเสียในการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
9. ผูเรียนสามารถบอกเทคนิคการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 

1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายความเปนมาของการเพ่ิมผลิตภาพในองคการไดเขียนนิยามของผลิตภาพไดอธิบาย

ความหมายของเพ่ิมผลิตภาพ 
2. วิเคราะหความจำเปนในการเพ่ิมผลิตภาพในองคการได 
3. วิเคราะหความสำคัญของการเพ่ิมผลิตภาพในองคการได 
4. จำแนกองคประกอบของการเพ่ิมผลิตภาพในองคการได 
5.ประยุกตแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองคการไดประเมินความสูญเสียในการเพ่ิมผลิตภาพใน

องคการได 
6. วางแผนการใชเทคนิคการเพ่ิมผลิตภาพในองคการได 

3.สมรรถนะประจำหนวย 
1.แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเก่ียวกับสินคาคงคลังและระบบ
ใบสำคัญ 

4.เนื้อหา 
1. ความเปนมาของการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
2. นิยามของผลิตภาพ 
3. ความหมายของเพ่ิมผลิตภาพ 
4. ความจำเปนในการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
5. ความสำคัญของการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
6. องคประกอบของการเพ่ิมผลิตภาพ ในองคการ 
7. แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
8. ความสูญเสียในการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
9. เทคนิคการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 

 
 
 
 



 

4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 5 แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพในองคการ 
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
หนวยท่ี 5 

1. ระบบ TQM เรียกชื่อเต็มวาอะไร  

ก. ระบบบริหารคุณภาพภายในองคการ    
ข. ระบบการปรับรื้อองคการ  
ค. ระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคการ    
ง. ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 
จ. ระบบการวางแผนในองคการ 

2. ระบบท่ีเปนพ้ืนฐานในการสรางวินัยในองคการ โดยใหพนักงานกระทำดวยตนเองคือระบบใด  

ก. ระบบ 5 ส.      ข. ระบบ TQM  
ค. กลุม QCC      ง. วงจร PDCA 
จ. SMART 
 

3. ความสำเร็จขององคการในยุคโลกาภิวัตน  เปนผลสำเร็จท่ีองคการจะตองปรับตัวเองใหสอดคลองกับ

เง่ือนไขใหมๆ คืออะไร  

ก. สภาพแวดลอม     ข. เทคโนโลย ี 
ค. การคาระหวางประเทศ    ง. มนุษยสัมพันธ 
จ. ลูกคา 

4. ขอใดคือปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค 

ก. ความสวยงาม     ข. ราคา 
ค. คุณภาพ     ง. ของแถม 
จ. ปริมาณ 

5. ปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ คือขอใด 

ก. คุณภาพ, ราคา, การบริการ 
ข. ความคงทน, ความม่ันคง, ความสวยงาม 
ค. รูปรางลักษณะ,  ความสวยงาม, สี 
ง. หนาท่ี, ความคงทน,  ความม่ันคง 
จ. เขาใจความตองการของลูกคา, การปรับปรุงคุณภาพสินคา, การบริการ 

6.  “ความเหมาะสมของผลิตภัณฑในการบริโภคท่ีตรงกับ ความตองการและความปรารถนาของลูกคา” 

คือขอใด 

ก. ความสวยงามของผลิตภัณฑ    
ข. คุณภาพผลิตภัณฑ 
ค. ความยุติธรรม      
ง. ความแข็งแรงทนทาน 



 

จ. ถูกทุกขอ 
7. ขอใดไมใชการใหบริการ 

ก. ความตรงตอเวลา      
ข. ความสมบูรณ 
ค. ความสุภาพ      
ง. ความทนทาน 
จ. ความสะดวกสบาย 

8. พนักงานรับโทรศัพทรับคำสั่งซ้ือดวยน้ำเสียงท่ีนุมนวล คือการบริการดานใด 

ก. ความตรงตอเวลา      
ข. ความสมบูรณ 
ค. ความสุภาพ      
ง. ความคงเสนคงวา 
จ. ความถูกตอง 

9. หลักการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle : QMP)พ้ืนฐานมีก่ีหลักการ 

ก. 3 หลักการ     ข. 4 หลักการ 
ค. 5 หลกัการ     ง. 6 หลักการ 
จ. 8 หลักการ 

10. Customer Relation Management หมายถึงขอใด 

ก. ระบบบริหารลกูคาสัมพันธ     
ข. ระบบการสื่อสารภายในองคการ 
ค. ระบบการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา  
ง. ระบบการบริหารงาน 
จ. ไมมีขอใดถูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม

......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
5  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
4  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

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



 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ จำนวน 5 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 จุดประสงคท่ัวไป  
1. เพ่ือใหผูเรียนบอกความหมายของการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
2. เพ่ือใหผูเรียนบอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
3. เพ่ือใหผูเรียนบอกปจจัยท่ีสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
4. เพ่ือใหผูเรียนบอกกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
5. เพ่ือใหผูเรียนบอกข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
6. เพ่ือใหผูเรียนบอกสิ่งท่ีตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
7. เพ่ือใหผูเรียนบอกความหมายของการพัฒนาองคการ 
8. เพ่ือใหผูเรียนบอกข้ันตอนของการพัฒนาองคการ 
9. เพ่ือใหผูเรียนบอกองคประกอบของการพัฒนาองคการ 
10. เพ่ือใหผูเรียนบอกคานิยมใหมกับการพัฒนาองคการ 

1.2จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายความหมายของการเปลี่ยนแปลงในองคการได 
2. จำแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลงในองคการได 
3. ยกตัวอยางปจจัยท่ีสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในองคการได 
4. วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในองคการได 
5. เขียนข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงในองคการได 
6. วิเคราะหสิ่งท่ีตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในองคการได 
7. อธิบายความหมายของการพัฒนาองคการได 
8. สรุปข้ันตอนของการพัฒนาองคการได 
9. จำแนกองคประกอบของการพัฒนาองคการได 
10. ประเมินคานิยมใหมกับการพัฒนาองคการได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเก่ียวกับสินคาคงคลังและระบบ
ใบสำคัญ 

3.เนื้อหา 
1.  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
2. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
3. ปจจัยท่ีสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
4. กระบวนการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
5. ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
6. สิ่งท่ีตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
7. ความหมายของการพัฒนาองคการ 
8. ข้ันตอนของการพัฒนาองคการ 
9. องคประกอบของการพัฒนาองคการ 
10. คานิยมใหมกับการพัฒนาองคการ 



 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  



 

6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
7. บันทึกหลังการสอน 

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

………………………………………..………………………………………...............………………………………………..…………………
……………………...............……......................................................................................................………………………
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• ผลการสอนของครู 
...................................................................................................................................................................

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

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

..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 7  ความรูเกี่ยวกับสินคา 
 

1.ขอใดไมใชแนวทางปฏิบัติของผูบริหารในหลักการบริหารดวยความเปนผูนำ 

ก. กำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการและหนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมาย และ
วัตถุประสงคขององคการ 

ข. มีความตื่นตัวในการดำเนินการใหเปนแบบอยางแกบุคลากรในองคการ 
ค. สรางแรงจูงใจ กระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมบริหารงานในหนวยงาน 
ง. สรางความเชื่อม่ันใหแกบุคลากร 
จ. ไมรับฟงความเห็นของบุคลากร 

2.การดำเนินงานอยางเปนกระบวนการ หมายถึงขอใด 

ก. ความรวมมือรวมใจกับเพ่ือนรวมงานในการสรางผลงานใหสำเร็จตามเปาหมาย 
ข. การจัดระบบบริหารงานคุณภาพตองการผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำ 
ค. ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยทำใหความคาดหวังของลูกคามีความสมดุลกับความพึง

พอใจ 
ง. การนำเอาทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตเขาสูระบบการทำงาน เพ่ือใหไดผลตามเปาหมาย 
จ. การบริหารงานอยางเปนระบบ 

3.ขอใดคือหนาท่ีของหนวยประชาสัมพันธ 

ก. การใหความสำาคัญกับการสัมพันธเก่ียวของกันของหนวยงานตาง ๆ ขององคการ 
ข. แจงขาวสารของสินคาใหลูกคารับทราบ  
ค. การจัดระบบบริหารงานคุณภาพตองการผูบริหารท่ีมีภาวะผูนำ 
ง. ความสำเร็จขององคการ บุคลากรทุกคนไมใชจะทำหนาท่ีของตนเอง ใหดีท่ีสุดเทานั้น 
จ. การนำเอาทรัพยากรหรือปจจัยการผลิต 

4.ขอใดไมใชแนวทางการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 

ก. กำหนดใหการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องเปนนโยบายขององคการ 
ข. กำหนดแผนการประเมินผลงานและเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน 
ค. ดำเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่องทุกดาน  
ง. ใหความรูวิธีการ และเครื่องมือท่ีใชในการปรับปรุงงาน 
จ. การประเมินผลงาน 

5.ขอใดคือแนวทางในการใชขอเท็จจริงเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจในการทำงาน 

ก. สรางแรงจูงใจ กระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมบริหารงานในหนวยงาน 

ข. สรางความเชื่อม่ันใหแกบุคลากร เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนภายในองคการ 

ค. มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศท่ีถูกตองและเชื่อถือได 

ง. ฝกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากรพรอมใหโอกาสทางการศึกษา 

จ. จัดใหมีระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจท่ัวท้ังองคการ 

 

 



 

6.ขอใดคือความหมายของ ตัวแทนจำหนาย 

ก. Sponsor     ข. Contactor 
ค. Supplier     ง. Owner 
จ. Supervisor 

7.ขอใดไมไดอยูในกระบวนการบริหารงานคุณภาพ 

ก. ปจจัยนำเขา (Input)    ข. กระบวนการดำเนินงาน (Process) 
ค. รายงานผลการทำงาน    ง. สรุปงาน 
จ.  ขอ ค. และ ง. ถูก 

8.ขอใดคือความผันแปรท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในการระบบการผลิต 

ก. เครื่องเจียรไน      
ข. อุณหภูมิ 
ค. สวาน       
ง. การตั้งคาเครื่องมือผิดพลาด 
จ. ไมมีขอใดถูก 

9.ขอใดไมใชหลักสำคัญสำหรับงานควบคุมคุณภาพใหประสบความสำเร็จ 

ก. การตั้งเปาหมาย      
ข. นโยบายและวัตถุประสงค 
ค. ความเปนผูนำในการปรับปรุงคุณภาพ   
ง. การวางแผนและการดำเนินการควบคุม 
จ. การจูงใจ 

10.การเก็บขอมูล เพ่ือวิเคราะหการแกปญหา คือการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบดังขอใด 

ก. วัตถุดิบ      
ข. เครื่องมือ 
ค. พนักงานงาน      
ง. ขอมูล ขาวสาร 
จ. การบริหารองคการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม

......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
6  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
5  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

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



 

หนวยการเรียนรูท่ี 7 การพัฒนาองคการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ จำนวน 5 ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 จุดประสงคท่ัวไป  
1. เพ่ือใหผูเรียนบอกวิวัฒนาการของการบริหารงานคุณภาพ 
2. เพ่ือใหผูเรียนบอกความหมายของคุณภาพและการบริหารงานคุณภาพ  
3. เพ่ือใหผูเรียนบอกกระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
4. เพ่ือใหผูเรียนบอกประโยชนของการบริหารงานคุณภาพ 
5. เพ่ือใหผูเรียนบอกเทคนิคการบริหารงานคุณภาพ 

1.2จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. สรุปวิวัฒนาการของการบริหารงานคุณภาพได  
2. นิยามความหมายของคุณภาพและการบริหารงานคุณภาพได  
3. เขียนหลักการบริหารงานคุณภาพได  
4. วิเคราะหกระบวนการบริหารงานคุณภาพได 
5. อธิบายประโยชนของการบริหารงานคุณภาพได 
6. วางแผนเทคนิคการบริหารงานคุณภาพได 

สมรรถนะประจำหนวย 
แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเก่ียวกับสินคาคงคลังและระบบ
ใบสำคัญ 

เนื้อหา 
1. วิวัฒนาการของการบริหารงานคุณภาพ 
2. ความหมายของคุณภาพและการบริหารงานคุณภาพ  
3. กระบวนการบริหารงานคุณภาพ 
4. ประโยชนของการบริหารงานคุณภาพ 
5. เทคนิคการบริหารงานคุณภาพ 

4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

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

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

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



 

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

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

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

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

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

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 7  ความรูเกี่ยวกับสินคา 
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
หนวยท่ี 7 

1. ขอใดคือ การกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบของพนักงาน  

ก. การปรับตั้งเครื่องมือ     
ข. ประสบการณ 
ค. ตรวจสอบการทำงาน     
ง. ความสอาด 
จ. กลยุทธ 

2. การควบคุมคุณภาพโดยวิธีทางสถิติ สามารถทำไดดังขอใด 

ก. หาขอสรุป      
ข. การหาคาเฉลี่ย 
ค. การกระจายขอมูล      
ง. สอบถาม 
จ. ไมมีขอใดถูก 

3. เทคนิคทางสถิติท่ีใชในการควบคุมคุณภาพ ใชเครื่องมือก่ีอยาง 

ก. 2 อยาง     ข. 3 อยาง 
ค. 4 อยาง     ง. 5 อยาง 
จ. 7 อยาง 

4. การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือเรียกอีกอยางตามขอใด 

ก. การควบคุมคุณภาพท้ังองคการ    



 

ข. การควบคุมคุณภาพในองคการ 
ค. การควบคุมคุณภาพนอกองคการ    
ง. การควบคุมคุณภาพพนักงาน 
จ. การควบคุมคุณภาพการผลิต 

5. เทคนิค TQW จะชวยใหองคการควบคุมคุณภาพของสินคาในเรื่องใด 

ก. การขายสินคา      
ข. การออกแบบสินคา 
ค. การผลิตสินคา      
ง. การโฆษณาสินคา 
จ. ถูกทุกขอ 

6. วัตถุประสงคท่ีสำคัญท่ีสุดของ TQM คือขอใด 

ก. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องในกิจกรรมทุกดาน 
ข. เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุน 
ค. เพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
ง. เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาภายใน/ภายนอก 
จ. การพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มท่ี 

7. ขอใดไมใชปจจัยแหงความสำเร็จของระบบบริหารคุณภาพ TQM 7 ประการ 

ก. การยึดม่ันผูกพันอยางจริงจังจากผูบริหารทุกระดับ 
ข. การใหรางวัลกับพนักงานทุกคนเทาๆกัน 
ค. การใหการศึกษาและฝกอบรมในเรื่อง TQM แกพนักงานทุกคน 
ง. การติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
จ. การทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
 

8. ประเทศใดเปนประเทศแรกท่ีริเริ่มและมีการพัฒนาระบบ Quality Control Circle (QCC) 

ก. เกาหล ี     ข. จีน 
ค. ญี่ปุน      ง. สหรัฐอเมริกา 
จ. รัสเซีย 

9. การควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA : Plan-Do-Check-Act) มีก่ีข้ันตอน 

ก. 2 ข้ันตอน     ข. 3 ข้ันตอน 
ค. 4 ข้ันตอน     ง. 5 ข้ันตอน 
จ. 6 ข้ันตอน 

10. การควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ คือขอใด 

ก. Process-Do-Check-Action 
ข. Process-Do-Completed-Action 
ค. Plan-Do-Completed-Activate 
ง. Plan-Do-Check-Action 
จ. Plan-Do-Check-Assist 
 



 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม
......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
7  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
6  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 

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



 

หนวยการเรียนรูท่ี 8 การจัดการความเส่ียง  จำนวน 5 ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 จุดประสงคท่ัวไป  
1. นิยามของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
2. ประเภทของการจัดการความเสี่ยง 
3. องคประกอบของการจัดการความเสี่ยง 
4. กระบวนการในการจัดการความเสี่ยง 
5. ปจจัยท่ีมีผลตอความเสี่ยง 
6. ปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง 

1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. เขียนนิยามของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงได 
2. จำแนกประเภทของการจัดการความเสี่ยงได 
3. วิเคราะหองคประกอบของการจัดการความเสี่ยงได 
4. ประยุกตใชกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงได 
5. ประเมินปจจัยท่ีมีผลตอความเสี่ยงได 
6. พิจารณาปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงได 

2.สมรรถนะประจำหนวย 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเก่ียวกับสินคาคงคลังและ

ระบบใบสำคัญ 
3.เนื้อหา 

1. นิยามของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
2. ประเภทของการจัดการความเสี่ยง 
3. องคประกอบของการจัดการความเสี่ยง 
4. กระบวนการในการจัดการความเสี่ยง 
5. ปจจัยท่ีมีผลตอความเสี่ยง 
6. ปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยง 

4. กิจกรรมการเรียนรู  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

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

 
 



 

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

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

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

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

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

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

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 8  การจัดการความเส่ียง 
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
หนวยท่ี 8 

1. ขอใดเปนการเริ่มตนของการควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) 

ก. Plan      ข. Do 
ค. Check     ง. Action 
จ. ถูกทุกขอ 

2. ข้ันตอนใดเปนข้ันตอนสุดทายของ การควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) 

ก. Plan      ข. Do 
ค. Check     ง. Action 
จ. ไมมีขอใดถูก 

3. ขอใดคือการวัดและตรวจสอบในกระบวนการผลิต ตามหลักสถิติ 

ก. Quality Assurance : QA    ข. Quality Control : QC 
ค. Auditor      ง. Internal Audit Program 
จ. Internal Audit Plan 



 

4. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ตองใชขอกำหนดตามมาตรฐานขององคการท่ีใหการรับรองของ

กระทรวงใด 

ก. กระทรวงการตางประเทศ     
ข. กรมการคาภายใน 
ค. กระทรวงพาณิชย      
ง. ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
จ. กระทรวงยุติธรรม 

5. ขอใดไมใชข้ันตอนของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดำเนินงาน 

ก. รวบรวมเอกสารบันทึกผลการปฏิบัติงาน    
ข. จัดทำรายงานขอผิดพลาด 
ค. ตรวจสอบผลการดำเนินงานภายในองคการ    
ง. การวัดและตรวจสอบผลิตภัณฑ 
จ. นำขอมูลมาทำการวิเคราะห 

6. มาตรฐานคุณภาพแหงประเทศญี่ปุน มีอักษรยอตามขอใด 

ก. JIS Z – 8101      ข. JIS – Z8101  
ค. JSI – Z-8101      ง. JSI – Z8101 
ง. JZO-I8101 

7. ประโยชนในการบริหารงานคุณภาพ ตรงกับขอใด  

ก. เพ่ือผลประโยชนของผูบริหาร     
ข. เพ่ือประโยชนของผูท่ีประกอบอาชีพ  
ค. เพ่ือประโยชนของทุกสวนทุกฝายท่ีเก่ียวของกับองคการ   
ง. เพ่ือประโยชนของผูท่ีเปนหุนสวนในการบริหารเทานั้น 
จ. เพ่ือประโยชนของผูบริโภค 

8. การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึงขอใด 

ก. ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑท่ีกำหนด 
ข. นโยบายและข้ันตอน / ระเบียบวิธีปฏิบัติมาตรการตาง ๆ ท่ีกำหนดข้ึน 
ค. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกำากับดูแล 
ง. ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
จ. กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอองคการ 

9. ความเสี่ยง หมายถึง ขอใด 

ก. ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑท่ีกำหนด 
ข. นโยบายและข้ันตอน / ระเบียบวิธีปฏิบัติมาตรการตาง ๆ ท่ีกำหนดข้ึน 
ค. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกำากับดูแล 
ง. ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
จ. กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอองคการ 

10. ขอใดคือความหมายของคำวา “Risk Appetite” 

ก. คาความเสี่ยงโดยรวมท่ีองคการยินดีจะยอมรับเพ่ือใหองคการบรรลุเปาหมาย 



 

ข. นโยบายและข้ันตอน / ระเบียบวิธีปฏิบัติมาตรการตาง ๆ ท่ีกำหนดข้ึน 
ค. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกำากับดูแล 
ง. ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
จ. กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอองคการ 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม 
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1              
2              
3              
4              
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8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              

หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
8  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
7  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

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



 

หนวยการเรียนรูท่ี 9 การเสริมสรางจริยธรรมในองคการและความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการใช
กรณีศึกษา จำนวน 5 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1 จุดประสงคท่ัวไป  

1. ผูเรียนสามารถบอกความหมายของจรยิธรรม 
2. ผูเรียนสามารถบอกความสำคัญของจริยธรรม 
3. ผูเรียนสามารถบอกประเภทของจริยธรรม 
4. ผูเรียนสามารถบอกองคประกอบของจริยธรรม 
5. ผูเรียนสามารถบอกแหลงท่ีมาของจริยธรรม 
6. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการเสริมสรางและปลูกฝงจริยธรรม 
7. ผูเรียนสามารถบอกจรยิธรรมในองคการ 
8. ผูเรียนสามารถบอกนิยามของความรับผิดชอบตอสังคม 
9. ผูเรียนสามารถบอกองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคม 

1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1. นิยามความหมายของจรยิธรรมได 
2. อธิบายความสำคัญของจริยธรรมได 
3. จำแนกประเภทของจรยิธรรมได 
4. วิเคราะหองคประกอบของจริยธรรมได 
5. บอกแหลงท่ีมาของจริยธรรมได 
6. ระบุวิธีการเสริมสรางและปลูกฝงจริยธรรมได 
7. ประยุกตจริยธรรมในองคการได 
8. เขียนนิยามของความรับผิดชอบตอสังคมได 
9. วิเคราะหองคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมได 

สมรรถนะประจำหนวย 
แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเก่ียวกับสินคาคงคลังและระบบ
ใบสำคัญ 

เนื้อหา 
1. ความหมายของจริยธรรม 

2. ความสำคัญของจริยธรรม 
3. ประเภทของจริยธรรม 
4. องคประกอบของจริยธรรม 
5. แหลงท่ีมาของจริยธรรม 
6. วิธีการเสริมสรางและปลูกฝงจริยธรรม 
7. จริยธรรมในองคการ 
8. นิยามของความรับผิดชอบตอสังคม 
9. องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคม 
 

 



 

4. กิจกรรมการเรียนรู  
 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-5/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน  
(MOTIVATIO) 
ครูทักทายและตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษา แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
ครูชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูประจำหนวย และ
แนวทางการเรียนการสอน 
ครูสำรวจความพรอมของ
นักเรียน 
ข้ันศึกษาขอมูล  
(INFORMATION ) 
นักเรียนฟงครูบรรยายเนื้อหา
ประจำหนวยและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักเรียน หรือสุม
เรียกนัก ศึกษาเพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
นั ก เรี ยน และครู ร วมสรุ ป
เนื้อหา 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
นักศึกษาทำใบงานท่ีโดยครู
เดิ น ดู แ ล นั ก ศึ ก ษ าอ ย า ง
ใก ล ชิ ด  แ ล ะห ม่ั น สั ง เก ต
พ ฤติ ก รรม ก าร เรี ย น ขอ ง
นักศึกษา 
นักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด 
และหม่ันสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 
นักเรียนและครูรวมสรุปผล
การทดลองใบงานท่ี และ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชาการบัญชีสินคา
และระบบใบสำคัญ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 
นักเรียนและครูรวมเฉลย
แบบฝกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหวางกัน 
ข้ั น ส รุป และป ระ เมิ น ผล
(PROGRESS) 
นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหนวย ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหม่ันสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
นักเรียนรับฟงคำเฉลย 
ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑการตัดสินผลการเรยีนรู 
 5.1  การแบงคะแนน 

ความรู       2  คะแนน 
ทักษะ       5    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        100 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนประจำ
หนวยการเรียนรู แลวนำคะแนนประเมินผลในหนวยการเรียนรูดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑคอนขางดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ 50    ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  



 

6.3  แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน  

หนวยท่ี 9 การเสริมสรางจริยธรรมในองคการและความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการใชกรณีศึกษา 
 

คำชี้แจง ใหนักเรียนทำเครื่องหมาย × ขอท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. “ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑท่ีกำหนด” คือขอใด 

ก. Risk Appetite     ข. Risk Tolerance 
ค. Inherent Risk     ง. Residual Risk 
จ. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดคือความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 

ก. โครงสรางองคการ     
ข. คุณภาพของบุคลากร 
ค. สภาพเศรษฐกิจ      
ง. อุปกรณการทำงาน 
จ. สภาพแวดลอมในการดำเนินงาน 

3. การบริหารความเสี่ยง คือขอใด 

ก. Risk Appetite      
ข. Risk Tolerance 
ค. Inherent Risk      
ง. Residual Risk 
จ. Risk Management 

4. Risk Sharing หมายถึงขอใด 

ก. การยอมรับความเสี่ยง     
ข. การลด/การควบคุมความเสี่ยง 
ค. การกระจายความเสี่ยง     
ง. เลี่ยงความเสี่ยง 
จ. ความเสี่ยงกอนท่ีจะมีมาตรการควบคุม 

5. การควบคุม (Control) เพ่ือลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน มีก่ีประเภท 

ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
จ. 6 ประเภท 

6. ขอใดไมใชข้ันตอนปฏิบัติของ การควบคุม (Control) 

ก. การควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง    
ข. การควบคุมเพ่ือการปองกัน 
ค. การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ    
ง. การควบคุมโดยการชี้แนะ 
จ. การควบคุมเพ่ือการแกไข 

7. การควบคุมโดยการชี้แนะ(Directive Control) เปนวิธีการควบคุมแบบใด 



 

ก. เปนวิธีการควบคุมท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก 
ข. เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 
ค. เปนวิธีการควบคุมท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือคนพบขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว 
ง. เปนวิธีการควบคุมท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง 
จ. ไมมีขอใดถูก 

8. ขอใดไมใชวัตถุประสงคตาง ๆ ในองคการตามแนวทาง COSO 

ก. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ     
ข. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติการ 
ค. วัตถุประสงคดานรายงาน     
ง. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
จ. วัตถุประสงคดานการควบคุม 

9. การระบุเหตุการณในการจัดการความเสี่ยงในองคการ เพ่ือเหตุใด 

ก. เพ่ือเปนการสรางความม่ันใจวาจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดถูกตอง 
ข. เพ่ือใหผูบริหารพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยง 
ค. เพ่ือกำหนดเปาหมายในการจัดการความเสี่ยงขององคการ 
ง. เพ่ือกำหนดทิศทางใหเกิดแนวทางปฏิบัติ และโครงสรางขององคการ 
จ. เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคการยอมรับได 

10. ขอดีของระบบสาระสนเทศท่ีนำมาบริหารความเสี่ยง คือขอใด 

ก. สรางความม่ันใจวาจะจัดการ กับความเสี่ยงนั้นได 
ข. ติดตามผลประเมินความเสี่ยงขององคการ 
ค. บันทึกและจัดเก็บขอมูล 
ง. เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ 
จ. ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

11. เพราะเหตุใดจึงตองมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงขององคการ 

ก. จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
ข. เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคการยอมรับได 
ค. เพ่ือลดความเสี่ยง และทำใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ 
ง. บันทึกและจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงไว 
จ. เพ่ือใหทราบถึงผลการดำเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
12. การประเมินความเสี่ยง คือขอใด 

ก. Risk Appetite      
ข. Risk Tolerance 
ค. Risk Assessment      
ง. Residual Risk 
จ. Risk Management 

13. ขอใดไมใช โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

ก. การกำกับดูแล       



 

ข. การตัดสินใจ  
ค. การดำเนินการ       
ง. การทำรีเสิรซ 
จ. การจัดทำแผน  

14. ขอใดคือหนาท่ีของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ก. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท 
ข. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ค. สนับสนุนและผลักดันใหเกิดความรวมมือ ในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท 
ง. ประเมินและวิเคราะหความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
จ. ถูกทุกขอ 

15. ขอใดคือหนาท่ีและความรับผิดชอบในดานการบริหารความเสี่ยงของผูอำนวยการบริษัท 

ก. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท 
ข. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ค. สงเสริมและติดตามใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองคการ อยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 
ง. รับทราบ พิจารณาผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
จ. ถูกท้ัง ค และ ง 

16. บุคคลใดตอไปนี้ไมมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง 

ก. เจาหนาท่ีความปลอดภัย      
ข. ผูบริหารระดับสูง 
ค. ผูบริหารระดับหนวย      
ง. บุคลากรในหนวยงาน 
จ. คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

17. กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มีก่ีข้ันตอน 

ก. 3 ข้ันตอน     ข. 4 ข้ันตอน 
ค. 5 ข้ันตอน     ง. 6 ข้ันตอน 
จ. 7 ข้ันตอน 

18. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง คือขอใด 

ก. Event Identification     
ข. Objective Setting 
ค. Risk Assessment      
ง. Control Activities 
จ. Risk Response 

19. ขอใดคือข้ันตอนสุดทายของบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

ก. การระบุความเสี่ยงตาง ๆ     
ข. การประเมินความเสี่ยง 
ค. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง  
ง. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง 



 

จ. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตาง ๆ 
20. ปจจัยของความเสี่ยงแบงไดก่ีปจจัย 

ก. 2 ปจจัย    ข. 3 ปจจัย 
ค. 4 ปจจัย    ง. 5 ปจจัย 
จ. 6 ปจจัย 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 
สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              

หมายเหตุ                 -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
9  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 
8  คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

 

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