
 

 

 
ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ชื่อวิชา  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 20200-1001 ทฤษฎี  2 ปฏิบัติ 0 หน่วยกิต 2 
 
จุดประสงค์รายวิชา   
 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์ 
 2.น าความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
 2.ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการก าหนดราคาดุลยภาค ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้
ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืดและเงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
 พุทธิพิสัย  (30%) 
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1. ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ์ 1 - - - - - - 2 3 6 13 2 
2. อุปสงค์และอุปทาน 1 1 - - - - - 2 3 7 6 2 
3. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ

อุปทาน 
1 1 - - - - 

- 2 3 7 7 2 

4. การผลิตและทฤษฎีการผลิต  1 1 - - - - - 2 3 7 8 2 
5. การบริโภคและทฤษฎีพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
1 1 - - - - 

- 2 3 7 9 2 

6. ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 1 1 - - - - - 2 3 7 10 2 
7. การก าหนดราคา 1 1 1 - - - - 2 3 8 5 2 
8. การเงิน นโยบายการเงิน และวัฏ

จักรเศรษฐกิจ 
1 1 - - - - 

- 2 3 7 12 4 

9. การคลังและนโยบายการคลัง 
1 1 1 - - - 

- 3 3 9 4 4 

10. รายได้ประชาชาต ิ 1 1 - - - - - 2 3 7 9 2 

11. ดุลการค้าและดลุการช าระเงิน 1 1 1 - - - - 3 3 9 3 2 
12. ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา

เศรษฐกิจ 
1 1 1 - - - 

- 3 3 9 2 4 

13. โครงสร้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจไทย 

1 1 1 - - - 
- 3 

4 
10 1 4 

สอบปลายภาค       - - - -  2 
รวม 13 12 5 - - -       

รวมทั้งหมด 30 - 30 40 100  36 
ล าดับความส าคัญ 2 - 3 1    

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

 
6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. ความรู้พื้นฐาน
ทาง
เศรษฐศาสตร์ 

2 1.ความหมายความเป็นมาและ
ความส าคัญของ เศรษฐศาสตร์ 
2.ประเภทของวิชา เศรษฐศาสตร์ 
3.หน่วยเศรษฐกิจและปัญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 
4.ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กับ
บริหารธุรกิจ 
5.ประโยชน์ของวิชา  เศรษฐศาสตร์ 

1.บอกความหมายความ
เป็นมา และความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ได้ 
2.บอกประเภทของวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้ 
3.อธิบายลักษณะของหน่วย
เศรษฐกิจและสรุปปัญหา
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ 
4.บอกความแตกต่าง
ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับ
บริหารธุรกิจได้ 
5.อธิบายประโยชน์ของวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้ 

2. อุปสงค์และ
อุปทาน 

2 1.ความหมายและประเภทของอุปสงค์ 
2.ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของเส้น
อุปสงค์ 
3.ความหมายและประเภทของอุปทาน 
4.ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของเส้น
อุปทาน 
5.ดุลยภาพของตลาด 
 

1.บอกความหมายของ อุป
สงค์และอุปทานได้ 
2.สรุปประเภทของอุปสงค์
และอุปทานได้ 
3.บอกลักษณะของเส้น   อุป
สงค์และอุปทานได้ 
4.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของเส้นอุปสงค์และ     
อุปทานได้ 
5.เข้าใจการเกิดดุลยภาพของ
ตลาด 

3. ความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์
และอุปทาน 

2 1.ความหมายของความยืดหยุ่น 
2.ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
3.ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
และลักษณะของเส้นอุปสงค์ 
4.ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ต่อราคา 
5.ความยืดหยุ่นของอุปทาน 
6.ค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน และ
ลักษณะของเส้นอุปทาน 

1.บอกความหมายของความ
ยืดหยุ่นได้ 
2.บอกความยืดหยุ่นของอุป
สงค์ได้ 
3.ระบุค่าความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อราคา และอธิบาย
ลักษณะของเส้นอุปสงค์ได้ 
4.ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่า
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ
ราคาได้ 



 

 

7.ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของ
อุปทาน 
8.ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 

5.บอกความยืดหยุ่นของ
อุปทานได้ 
6.ระบุค่าความยืดหยุ่นของ
อุปทาน และอธิบายลักษณะ
ของเส้นอุปทานได้ 
7.ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่า
ความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
8.บอกประโยชน์จาก
การศึกษาเรื่องความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์และอุปทานได้ 

4. การผลิตและ
ทฤษฎีการผลิต  

2 1.ความหมายและลักษณะ  การผลิต 
2.ปัจจัยการผลิต 
3.ทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น 
4.ทฤษฎีการผลิตในระยะยาว 
5.ดุลยภาพการผลิต 

1.อธิบายความหมายและ
ลักษณะการผลิตได้ 
2.บอกประเภทปัจจัยการ
ผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ได้ 
3.อธิบายทฤษฎีการผลิตใน
ระยะสั้นได้ 
4.อธิบายทฤษฎีการผลิตใน
ระยะยาวได้ 
5.อธิบายดุลยภาพการผลิต
ได้ 

5. การบริโภค
และทฤษฎี
พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

2 1. ความหมายและความส าคัญของการ
บริโภค 
2. ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคและผลของ
การบริโภค 
4. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

1.บอกความหมายและ
ความส าคัญของการบริโภค
ได้ 
2.อธิบายลักษณะทั่วไปของ
ผู้บริโภคได้ 
3.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริโภคและผลของการ
บริโภคได้ 
4.อธิบายทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภคได้ 

6. ตลาดในระบบ
เศรษฐกิจ 

2 1. ความหมายและความส าคัญของตลาด 
2. คนกลางและองค์ประกอบของตลาด 
3. ประเภทของตลาด 
4. ขนาดและหน้าที่ของตลาด 
5. ลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
6. ผลของการแข่งขันและ การผูกขาด 
8.สรุปขั้นตอนของการพัฒนองค์การได้ 

1.บอกความหมายและ
ความส าคัญของตลาดได้ 
2.บอกประเภทของคนกลาง
และองค์ประกอบของตลาด
ได้ 
3.บอกประเภทของตลาดได้ 
4.บอกขนาดและหน้าที่ของ
ตลาดได้ 



 

 

9.จ าแนกองค์ประกอบของการพัฒนา
องค์การได้ 
10.ประเมินค่านิยมใหม่กับการพัฒนา
องค์การได้ 

5.อธิบายลักษณะของตลาด
ในระบบเศรษฐกิจได้ 
6.อธิบายผลดีและผลเสีย
ของการแข่งขันและ    การ
ผูกขาดได้ 
 

7. การก าหนด
ราคา 

2 1. ความส าคัญของการก าหนดราคา 
2. ราคาดุลยภาพและการปรับตัวของ
ระดับราคา 
3. การก าหนดราคาในตลาด สินค้าต่างๆ 
4. การก าหนดราคาเพ่ือเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

1.อธิบายความส าคัญของ
การก าหนดราคาได้ 
2.อธิบายราคาดุลยภาพและ
การปรับตัวของระดับราคาได้ 
3.อธิบายการก าหนดราคาใน
ตลาดสินค้าต่างๆ 
4.อธิบายการก าหนดราคา
เพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ได้ 

8. การเงิน 
นโยบาย
การเงิน 
และวัฏจักร
เศรษฐกิจ 

4 1.ความหมายความส าคัญและความ
เป็นมาของเงิน 
2.หน้าที่ และมาตรฐานของเงิน 
3.ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดและวัฏจักร
เศรษฐกิจ 
4.ตลาดการเงิน 
5.นโยบายการเงิน 

1.บอกความหมาย 
ความส าคัญ และความ
เป็นมาของเงินได้ 
2.สรุปหน้าที่ และอธิบาย
มาตรฐานของเงินแบบต่างๆ 
ได้ 
3.วิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อ
และเงินฝืด รวมทั้งวัฏจักร
เศรษฐกิจได้ 
4.เข้าใจลักษณะโดยทั่วไป
ของตลาดการเงิน 
5.ความรู้ในเรื่องการใช้
นโยบายการเงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

9. การคลังและ
นโยบายการ
คลัง 

4 1.ความหมายและความส าคัญของการคลัง 
2.งบประมาณแผ่นดิน 
3.หนี้สาธารณะ 
4.นโยบายการคลัง 
5.นโยบายการคลังของประเทศไทย 

1.สรุปความหมายและ
ความส าคัญของการคลังได้ 
2.บอกลักษณะและการ
จัดท างบประมาณแผ่นดินได้ 
3.เข้าใจความหมายและ
ลักษณะของหนี้สาธารณะ 
4.เข้าใจการแก้ปัญหาโดยใช้
นโยบายด้านการคลังได้ 
5.ทราบถึงการใช้นโยบาย
การคลังในประเทศไทย 



 

 

10. รายได้
ประชาชาติ 

2 1.ความหมายและความส าคัญของรายได้
ประชาชาติ 
2.ประเภทของรายได้ ประชาชาติ 
3.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงและรายได้
เฉลี่ยต่อบุคคล 
4.การค านวณรายได้ ประชาชาติ 
5.โครงสร้างรายได้ประชาชาติของ
ประเทศไทย 
6. ปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูล
รายได้ประชาชาติ 

1.บอกความหมายและ
ความส าคัญของรายได้
ประชาชาติได้ 
2.อธิบายประเภทของรายได้
ประชาชาติ และค านวณ
รายได้ประชาชาติที่แท้จริง 
รวมทั้งรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
ได้ 
3.อธิบายวิธีการค านวณ
รายได้ประชาชาติได้ 
4.อธิบายโครงสร้างรายได้
ประชาชาติของประเทศไทย
ได้ 
5.บอกปัญหาการค านวณ
และการใช้ข้อมูลรายได้
ประชาชาติได้ 

11. ดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิ
น 

2 1.ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ 
2.นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
3.การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
4.ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
5.การแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิน 

1.ทราบถึงความส าคัญของ
การค้าระหว่างประเทศ 
2.ทราบถึงนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ 
3.เข้าใจความหมายและ
องค์ประกอบของดุลการ   
ช าระเงิน 
4.อธิบายลักษณะดุลการค้า
และดุลการช าระเงินของ
ประเทศไทยได้ 
5.ทราบถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการขาดดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิน 

12. ระบบ
เศรษฐกิจและ
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4 1.ความหมายและรูปแบบของระบบ
เศรษฐกิจ 
2.ความหมายและความส าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
3.ระดับการพัฒนาและปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.การวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

1.บอกความหมายและสรุป
ลักษณะของระบบเศรษฐกิจ
แต่ละรูปแบบได้ 
2.บอกความหมายและ
ความส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจได้ 
3.เข้าใจระดับและปัจจัยการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
4.เข้าใจลักษณะทั่วไปของ
การวางแผนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ 



 

 

5.เข้าใจลักษณะทั่วไปของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

13. โครงสร้าง 
ปัญหา และ
แนวทางแก้ไข
ปัญหา
เศรษฐกิจไทย 

4 1.ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
2. ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย 
3.ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
4.แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

1.อธิบายลักษณะโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยได้ 
2.อธิบายผลของการพัฒนา
เศรษฐกิจในประเทศไทยได้ 
3.บอกปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้ 
4.บอกแนวทางแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 

สอบปลายภาค 2   

 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

 
 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะ
พิสัย) 

ด้าน
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

สอบ
ปลายภาค 

40 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 - 2 3 6 3 
2 2 - 2 3 7 3.5 
3 2 - 2 3 7 3.5 
4 2 - 2 3 7 3.5 
5 2 - 2 3 7 3.5 
6 3 - 2 3 7 3.5 
7 2 - 2 3 8 4 
8 3 - 2 3 7 3.5 
9 3 - 3 3 9 4.5 
10 2 - 2 3 7 3.5 
11 3 - 3 3 9 4.5 
12 3 - 3 3 9 4.5 
13 3 - 3 4 10 5 

รวมทั้ง
รายวิชา 

30 - 30 40 100 50  



 

 

การวัดผล 
  - ด้านความรู้  1)ใบงานแบบฝึกหัด   30 คะแนน 
    2)สอบปลายภาค    40 คะแนน   
 รวม 70 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    60:40 
   ระหว่างภาค 1) ใบงานแบบฝึกหัด   30 คะแนน  
     2) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน 
       รวม   60 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
 
       รวม   1๐0 คะแนน 
  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 8.4 แบบฝึกหัด 
 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายความเป็นมา และความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ได้ 
  2.บอกประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
  3.อธิบายลักษณะของหน่วยเศรษฐกิจและสรุปปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจได้ 
  4.บอกความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจได้ 
  5.อธิบายประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมาย ความเป็นมา และความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ได้ 
  2.บอกประเภทของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
  3.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
 เนื้อหา 
  1.ความหมายความเป็นมาและความส าคัญของ เศรษฐศาสตร์ 
  2.ประเภทของวิชา เศรษฐศาสตร์ 
  3.หน่วยเศรษฐกิจและปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
  4.ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ 
  5.ประโยชน์ของวิชา  เศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 1 

ชื่อหน่วย ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์   
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

1. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์   

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์   

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ความรู้
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์   อธิบาย
เนื้อหาตามสื่อการเรียนและใหผู้้เรยีน
ช่วยกันอภิปรายความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์   

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 1 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
จิตพิสัย       2 คะแนน 
รวม         6 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
.........................................................................................................................................................................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.จงบอกความหมายของเศรษฐศาสตร์ 
 2.วิชาเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 3.อะไรคือความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
 4.หน่วยเศรษฐกิจคืออะไร  ได้แก่อะไรบ้าง 
 5.ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตได้แก่อะไรบ้าง 
 6.ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง 
 7.ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจแก้ไขได้แก่อะไรบ้าง 
 8.จงบอกประโยชน์ของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 
 9.จงบอกความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจมาสัก 3 ข้อ 
 10.การคิดมูลค่าผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของเศรษฐศาสตร์ต่างจากบริหารธุรกิจอย่างไร 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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19              
20              
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
 
 

 
 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
  1.บอกความหมายของ อุปสงค์และอุปทานได้ 
  2.สรุปประเภทของอุปสงค์และอุปทานได้ 
  3.บอกลักษณะของเส้น   อุปสงค์และอุปทานได้ 
  4.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และ     อุปทานได้ 
  5.เข้าใจการเกิดดุลยภาพของตลาด 
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายของอุปสงค์และอุปทานได้ 
  2.สรุปประเภทของอุปสงค์และอุปทานได้ 
  3.บอกลักษณะของเส้นอุปสงค์และอุปทานได้ 
  4.วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และอุปทานได้ 
  5.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและประเภทของอุปสงค์ 
  2.ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์ 
  3.ความหมายและประเภทของอุปทาน 
  4.ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปทาน 
  5.ดุลยภาพของตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 2 

ชื่อหน่วย  อุปสงค์และอุปทาน 
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง อุปสงค์และอุปทาน 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่างอุป
สงค์และอุปทาน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง อุปสงค์
และอุปทาน อธิบายเนื้อหาตามสือ่
การเรยีนและใหผู้้เรียนช่วยกัน
อภิปรายอุปสงค์และอุปทาน 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 2 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5  คะแนน 
จิตพิสัย       2 คะแนน 
รวม         7 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.จงอธิบายความหมายของข้อความต่อไปนี้ 
 2.กฎของอุปสงค์และอุปทานกล่าวว่าอย่างไร 
 3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มีอะไรบ้าง 
 4.ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปทานมีอะไรบ้าง 
 5.จงอธิบายการเกิดดุลยภาพของตลาด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายของความยืดหยุ่นได้ 
  2.บอกความยืดหยุ่นของอุปสงค์ได้ 
  3.ระบุค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา และอธิบายลักษณะของเส้นอุปสงค์ได้ 
  4.ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาได้ 
  5.บอกความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
  6.ระบุค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน และอธิบายลักษณะของเส้นอุปทานได้ 
  7.ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
  8.บอกประโยชน์จากการศึกษาเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานได้  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายของความยืดหยุ่นได้ 
  2.บอกความยืดหยุ่นของอุปสงค์ได้ 
  3.ระบุค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา และอธิบายลักษณะของเส้นอุปสงค์ได้ 
  4.ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาได้ 
  5.บอกความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
  6.ระบุค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน และอธิบายลักษณะของเส้นอุปทานได้ 
  7.ระบุปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานได้ 
  8.บอกประโยชน์จากการศึกษาเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานได้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน   
  9.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ 
ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
 เนื้อหา 
  1.ความหมายของความยืดหยุ่น 
  2.ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
  3.ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา และลักษณะของเส้นอุปสงค์ 
  4.ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา 
  5.ความยืดหยุ่นของอุปทาน 
  6.ค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน และลักษณะของเส้นอุปทาน 
  7.ปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน 
  8.ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 3 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 3 

ชื่อหน่วย  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/3 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  
อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรยีนช่วยกันอภิปรายความยดืหยุ่น
ของอุปสงค์และอุปทาน 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 3 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         7 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.อธิบายความหมายของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ และสามารถแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง 
 
 2.เส้นอุปสงค์แบบใดที่มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากันทุกจุดตลอดทั้งเส้น   
 3.อธิบายปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา  
 4.อธิบายความหมายของความยืดหยุ่นของอุปทาน และสามารถแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง 
 5.อธิบายปัจจัยที่ก าหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน 
 6.อธิบายประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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3              
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5              
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7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
  1.อธิบายความหมายและลักษณะการผลิตได้ 
  2.บอกประเภทปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ 
  3.อธิบายทฤษฎีการผลิตในระยะสั้นได้ 
  4.อธิบายทฤษฎีการผลิตในระยะยาวได้ 
  5.อธิบายดุลยภาพการผลิตได้ 
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1 อธิบายความหมายและลักษณะการผลิตได้ 
  2.บอกประเภทปัจจัยการผลิตที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้ 
  3.อธิบายทฤษฎีการผลิตในระยะสั้นได้ 
  4.อธิบายทฤษฎีการผลิตในระยะยาวได้ 
  5.อธิบายดุลภาพการผลิตได้ 
  6.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและลักษณะ  การผลิต 
  2.ปัจจัยการผลิต 
  3.ทฤษฎีการผลิตในระยะสั้น 
  4.ทฤษฎีการผลิตในระยะยาว 
  5.ดุลยภาพการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 4 

ชื่อหน่วย  การผลิตและทฤษฎีการผลิต 
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง การผลิตและทฤษฎีการผลิต 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การผลิตและทฤษฎีการผลิต 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การผลิต
และทฤษฎีการผลิต อธิบายเนื้อหา
ตามสื่อการเรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปรายการผลิตและทฤษฎีการผลิต 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 4 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         7 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 
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……………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………………
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 ผลการเรียนของนักเรียน 
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 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.การผลิต และฟังก์ชันการผลิต หมายความว่าอย่างไร 
 2.ปัจจัยการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง และผลตอบแทนของแต่ละปัจจัยคืออะไร 
 3.การผลิตในระยะสั้นและระยะยาวแตกต่างกันอย่างไร 
 4.กฎว่าด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีสัดส่วนไม่คงที่ อธิบายไว้ว่าอย่างไร 
 5.ผลผลิตเฉลี่ย และผลผลิตเพิ่ม หมายความว่าอะไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 6.การผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ช่วง แต่ละช่วงมีลักษณะอย่างไร และช่วงการผลิตใดเป็นช่วงที่
เหมาะสมที่สุด 
 7.เส้นผลผลิตเท่ากันคืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร  
 8.เส้นต้นทุนเท่ากันคืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร 
 9.อัตราการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทนกันหมายความว่าอย่างไร อธิบายพร้อมเขียนรูปประกอบ 
 10.เงื่อนไขการใช้ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตที่เสียต้นทุนต่ าที่สุดมีว่าอย่างไร อธิบายพร้อมเขียนรูป
ประกอบ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายและความส าคัญของการบริโภคได้ 
  2.อธิบายลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคได้ 
  3.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคและผลของการบริโภคได้ 
  4.อธิบายทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคได้  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายและความส าคัญของการบริโภคได้ 
  2.อธิบายลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคได้ 
  3.อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคและผลของการบริโภคได้ 
  4.อธิบายทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคได้ 
  5.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและความส าคัญของการบริโภค 
  2.ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค 
  3.ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคและผลของการบริโภค 
  4.ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 5 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 5 

ชื่อหน่วย  การบริโภคและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

5/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง การบริโภคและทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การบริโภคและทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การ
บริโภคและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  
อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรยีนช่วยกันอภิปรายการบรโิภค
และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 5 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         7 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

 
8. บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
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 ผลการสอนของครู 
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แบบฝึกหัด 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.อรรถประโยชน์คืออะไร และทฤษฎีอรรถประโยชน์มีข้อสมมติว่าอย่างไร 
2.กฎการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มมีว่าอย่างไร 
3.อรรถประโยชน์รวม และอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม คืออะไร 
4.ดุลยภาพของผู้บริโภคคืออะไร และเงื่อนไขดุลยภาพของผู้บริโภคในกรณีทฤษฎีอรรถประโยชน์มีว่า
อย่างไร 
5.เส้นความพอใจเท่ากันคืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร 
6.กฎการลดน้อยถอยลงของอัตราส่วนเพิ่มของการทดแทนกันหมายถึงอย่างไร 
7.เส้นงบประมาณคืออะไร 
8.เงื่อนไขดุลยภาพของผู้บริโภคในกรณีทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันมีว่าอย่างไร 
9.จงแสดงให้เห็นว่า เส้นความพอใจเท่ากัน จะตัดกันไม่ได้ 
10.จงแสดงให้เห็นว่า เส้นความพอใจเท่ากัน ทอดลงจากซ้ายไปขวาและมีค่าความชันเป็นลบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
  1.บอกความหมายและความส าคัญของตลาดได้ 
  2.บอกประเภทของคนกลางและองค์ประกอบของตลาดได้ 
  3.บอกประเภทของตลาดได้ 
  4.บอกขนาดและหน้าที่ของตลาดได้ 
  5.อธิบายลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจได้ 
  6.อธิบายผลดีและผลเสียของการแข่งขันและ    การผูกขาดได้ 
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายและความส าคัญของตลาดได้ 
  2.บอกประเภทของคนกลางและองค์ประกอบของตลาดได้ 
  3.บอกประเภทของตลาดได้ 
  4.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและความส าคัญของตลาด 
  2.คนกลางและองค์ประกอบของตลาด 
  3.ประเภทของตลาด 
  4.ขนาดและหน้าที่ของตลาด 
  5.ลักษณะของตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
  6.ผลของการแข่งขันและ การผูกขาด 
  8.สรุปขั้นตอนของการพัฒนองค์การได้ 
  9.จ าแนกองค์ประกอบของการพัฒนาองค์การได้ 
  10.ประเมินค่านิยมใหม่กับการพัฒนาองค์การได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 6 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 6 

ชื่อหน่วย  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

 
 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
16. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

17. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

18. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

19. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

20. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
21. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง ตลาดใน
ระบบเศรษฐกิจ อธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรยีนและใหผู้้เรียนช่วยกัน
อภิปรายตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

22.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
23. มอบหมายใบงานท่ี 6 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
24. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

25. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      5 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         8 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 

26. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
27. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
28. เฉลยแบบทดสอบ  
29. บันทึกผลการประเมิน 
30. แบบฝึกหัด 



 

 

 
 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์แตกต่างกับความหมายของตลาดโดยทั่วไปอย่างไร 
 2.คนกลางของตลาดมีอะไรบ้าง 
 3.ปัจจัยก าหนดองค์ประกอบของตลาดที่สมบูรณ์ทางด้านความต้องการของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง และ
ทางด้านการสนองตอบของผู้ผลิตมีอะไรบ้าง 
 4.ประเภทของตลาดแบ่งตามลักษณะตลาดมีอะไรบ้าง และตลาดแต่ละลักษณะประกอบด้วยกี่ประเภท 
อะไรบ้าง 
 5.ตลาดการค้าระหว่างประเทศหมายถึงอะไร 
 6.ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดขอบเขตของตลาดมีอะไรบ้าง 
 7.หน้าที่ของตลาดมีอะไรบ้าง 
 9.ตลาดผูกขาดแท้จริงมีลักษณะเด่นอย่างไร 
 10.ผลของการแข่งขันและการผูกขาดก่อให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
 

 
 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
  1.อธิบายความส าคัญของการก าหนดราคาได้ 
  2.อธิบายราคาดุลยภาพและการปรับตัวของระดับราคาได้ 
  3.อธิบายการก าหนดราคาในตลาดสินค้าต่างๆ 
  4.อธิบายการก าหนดราคาเพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ 
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.อธิบายความส าคัญของการก าหนดราคาได้ 
  2.อธิบายราคาดุลยภาพและการปรับตัวของระดับราคาได้ 
  3.อธิบายการก าหนดราคาในตลาดสินค้าต่างๆ 
  4.อธิบายการก าหนดราคาเพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ 
  5.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความส าคัญของการก าหนดราคา 
  2.ราคาดุลยภาพและการปรับตัวของระดับราคา 
  3.การก าหนดราคาในตลาด สินค้าต่างๆ 
  4.การก าหนดราคาเพ่ือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 7 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 7 

ชื่อหน่วย  การก าหนดราคา 
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

 
 
 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง การก าหนดราคา 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การก าหนดราคา 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่องการ
ก าหนดราคา อธิบายเนื้อหาตามสือ่
การเรยีนและใหผู้้เรียนช่วยกัน
อภิปรายการก าหนดราคา 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 7 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         7 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

 
 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.กลไกราคาคืออะไร 
 2.ราคาดุลยภาพหมายถึงอะไร 
 3.ท าไมเส้นอุปสงค์ของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน 
 4.จงอธิบายให้เห็นว่า เส้น MC คือ เส้นอุปทานของผู้ผลิต 
 5.ท าไมเส้นอุปสงค์ของตลาดผู้ขายน้อยรายจึงหัก 
 6.การก าหนดราคาสินค้าของผู้ผลิตในกรณีเส้นอุปสงค์หักมีลักษณะอย่างไร 
 7.ในกรณีท่ีราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้ประชาชนเดือดร้อน รัฐบาลควรด าเนินการแก้ไขอย่างไร 
 8.หากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ าควรมี
วิธีด าเนินการอย่างไร 
 9.การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตจะเกิดขึ้นในกรณีใด 
 10.การจัดเก็บภาษีสินค้าจะเกิดข้ึนในกรณีใด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
  1.บอกความหมาย ความส าคัญ และความเป็นมาของเงินได้ 
  2.สรุปหน้าที่ และอธิบายมาตรฐานของเงินแบบต่างๆ ได ้
  3.วิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด รวมทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจได้ 
  4.เข้าใจลักษณะโดยทั่วไปของตลาดการเงิน 
  5.ความรู้ในเรื่องการใช้นโยบายการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมาย ความส าคัญ และความเป็นมาของเงินได้ 
  2.สรุปหน้าที่ และอธิบายมาตรฐานของเงินแบบต่างๆ ได ้
  3.วิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด รวมทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจได้ 
  4.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายความส าคัญและความเป็นมาของเงิน 
  2.หน้าที่ และมาตรฐานของเงิน 
  3.ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดและวัฏจักรเศรษฐกิจ 
  4.ตลาดการเงิน 
  5.นโยบายการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 8 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 8-9 

ชื่อหน่วย  การเงิน นโยบายการเงิน และวัฏจักรเศรษฐกิจ 
 

ชั่วโมงรวม 4 ชั่วโมง 



 

 

8. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8-
9/4 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง การเงิน นโยบายการเงิน 
และวัฏจักรเศรษฐกิจ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การเงิน นโยบายการเงิน และวัฏจกัร
เศรษฐกิจ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง การเงิน 
นโยบายการเงิน และวฏัจักร
เศรษฐกิจ   อธิบายเนื้อหาตามสื่อการ
เรียนและให้ผูเ้รียนช่วยกันอภิปราย
การเงิน นโยบายการเงิน และวัฏจกัร
เศรษฐกิจ 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 8 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         8 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศกึษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 
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............................................................................................................................................................ ................……
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แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.เงินในทางเศรษฐศาสตร์ได้แก่อะไร  
 2.เพราะเหตุใดจึงต้องมีเงินมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
 3.เพราะเหตุใดจึงเกิดเงินเฟ้อ-เงินฝืด 
 4.เมื่อเกิดเงินเฟ้อ-เงินฝืด จะแก้ไขได้อย่างไร 
 5.นโยบายการเงินหมายถึงอะไร มีก่ีประเภท 
 6.นโยบายการเงินที่ใช้ควบคุมทางปริมาณ มีอะไรบ้าง 
 7.จงอธิบายนโยบายการเงินของประเทศไทยในปัจจุบันพอสังเขป 
 8.จงบอกความหมายของวัฏจักรเศรษฐกิจ 
 9.ตลาดการเงินมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 10.จงบอกปัจจัยที่ท าให้เกิดวัฏจักรธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.สรุปความหมายและความส าคัญของการคลังได้ 
  2.บอกลักษณะและการจัดท างบประมาณแผ่นดินได้ 
  3.เข้าใจความหมายและลักษณะของหนี้สาธารณะ 
  4.เข้าใจการแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายด้านการคลังได้ 
  5.ทราบถึงการใช้นโยบายการคลังในประเทศไทย  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.เข้าใจลักษณะโดยทั่วไปของตลาดการเงิน 
  2.มีความรู้ในเรื่องการใช้นโยบายการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
  3.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและความส าคัญของการคลัง 
  2.งบประมาณแผ่นดิน 
  3.หนี้สาธารณะ 
  4.นโยบายการคลัง 
  5.นโยบายการคลังของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 9 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 10-11 

ชื่อหน่วย  การคลังและนโยบายการคลัง ชั่วโมงรวม 4 ชั่วโมง 



 

 

9. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-
11/2 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
16. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

17. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

18. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

19. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง การคลังและนโยบายการคลงั 

20. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การคลังและนโยบายการคลัง 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
21. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที ่9   เรื่อง การคลัง
และนโยบายการคลังอธิบายเนื้อหา
ตามสื่อการเรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปรายการคลังและนโยบายการ
คลัง 

22.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
23. มอบหมายใบงานท่ี 9 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
24. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

25. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

26. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         9 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
27. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
28. เฉลยแบบทดสอบ  
29. บันทึกผลการประเมิน 
30. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 
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แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.การคลังคืออะไร 
 2.งบประมาณแผ่นดินคืออะไร ได้แก่อะไรบ้าง 
 3.ภาษีทางตรงและทางอ้อม แตกต่างกันอย่างไร 
 4.รายจ่ายของรัฐมีอะไรบ้าง 
 5.งบประมาณเกินดุลและงบประมาณขาดดุล หมายถึงอะไร 
 6.เงินคงคลังหมายถึงอะไร 
 7.วิธีการทางการคลังที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง 
 8.เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดใช้การคลังแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 
 9.จงบอกความหมายและประเภทของหนี้สาธารณะ 
 10.จงบอกความหมายและประเภทของนโยบายการคลัง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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19              
20              
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายและความส าคัญของรายได้ประชาชาติได้ 
  2.อธิบายประเภทของรายได้ประชาชาติ และค านวณรายได้ประชาชาติที่แท้จริง รวมทั้งรายได้
เฉลี่ยต่อบุคคลได ้
  3.อธิบายวิธีการค านวณรายได้ประชาชาติได้ 
  4.อธิบายโครงสร้างรายได้ประชาชาติของประเทศไทยได้ 
  5.บอกปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติได้  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.สรุปความหมายและความส าคัญของการคลังได้ 
  2.บอกลักษณะและการจัดท างบประมาณแผ่นดินได้ 
  3.เข้าใจความหมายและลักษณะของหนี้สาธารณะ 
  4.เข้าใจการแก้ปัญหาโดยใช้นโยบายด้านการคลังได้ 
  5.ทราบถึงการใช้นโยบายการคลังในประเทศไทย 
  6.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและความส าคัญของรายได้ประชาชาติ 
  2.ประเภทของรายได้ ประชาชาติ 
  3.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 
  4.การค านวณรายได้ ประชาชาติ 
  5.โครงสร้างรายได้ประชาชาติของประเทศไทย 
  6.ปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 10 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 12 

ชื่อหน่วย  รายได้ประชาชาติ 
 

ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

10. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง รายได้ประชาชาต ิ

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
รายได้ประชาชาต ิ

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  เรื่อง รายได้
ประชาชาติ  อธิบายเนื้อหาตามสือ่
การเรยีนและใหผู้้เรียนช่วยกัน
อภิปรายรายได้ประชาชาต ิ

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 10 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
จิตพิสัย       2 คะแนน 
รวม         7 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.รายได้ประชาชาติคืออะไร 
 2.เหตุใดจึงต้องศึกษารายได้ประชาชาติ 
 3.GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไร 
 4.บอกความหมายของประเภทรายได้ประชาชาติต่อไปนี้ 
 5.การค านวณรายได้ประชาชาติทางด้านผลิตภัณฑ์ ค านวณได้กี่วิธี อะไรบ้าง  
 6.การค านวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายได้ ประกอบด้วยรายได้ประเภทใดบ้าง 
 7.การค านวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยรายจ่ายอะไรบ้าง 
รายจ่ายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 8.รายได้ประเภทใดบ้างที่ไม่ได้น ามารวมเป็นรายได้ประชาชาติ 
 9.ค่าใช้จ่ายในการบริโภคทุน ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 10.ปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.ทราบถึงความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ 
  2.ทราบถึงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
  3.เข้าใจความหมายและองค์ประกอบของดุลการ   ช าระเงิน 
  4.อธิบายลักษณะดุลการค้าและดุลการช าระเงินของประเทศไทยได้ 
  5.ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.อกความหมายและความส าคัญของรายได้ประชาชาติได้ 
  2.อธิบายประเภทของรายได้ประชาชาติ และค านวณรายได้ประชาชาติที่แท้จริง รวมทั้งรายได้
เฉลี่ยต่อบุคคลได ้
  3.อธิบายวิธีการค านวณรายได้ประชาชาติได้ 
  4.อธิบายโครงสร้างรายได้ประชาชาติของประเทศไทยได้ 
  5.บอกปัญหาการค านวณและการใช้ข้อมูลรายได้ประชาชาติได้ 
  6.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้  
ความรักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ 
  2.นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
  3.การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย 
  4.ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ 
  5.การแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 11 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 13 

ชื่อหน่วย  ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน ชั่วโมงรวม 2 ชั่วโมง 



 

 

 
 
 

11. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

13/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง ดุลการค้าและดลุการช าระเงิน 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
ดุลการค้าและดลุการช าระเงิน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11  เรื่อง ความรู้
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์   อธิบาย
เนื้อหาตามสื่อการเรียนและใหผู้้เรยีน
ช่วยกันอภิปรายความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์   

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 11 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         9 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

 
 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฝึกหัด 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.ท าไมแต่ละประเทศจึงต้องมีการค้าระหว่างประเทศความจ าเป็นที่จะต้องมีการค้าระหว่างประเทศ คือ 
 2.นโยบายการค้าระหว่างประเทศมีกี่แบบ อะไรบ้าง 
 3.ดุลการค้าแตกต่างจากดุลการช าระเงินอย่างไร 
 4.มาตรการแก้ไขดุลการช าระเงินและดุลการค้าขาดดุลมีอะไรบ้าง 
 3.ควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยการเก็บภาษีหรือจ ากัดปริมาณการซื้อ เพ่ือมิให้เงิน
ลงทุน 
 5.จงสรุปสถานะดุลการช าระเงินของประเทศไทยหลังปี 2540 เป็นต้นมา และสาเหตุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
  1.บอกความหมายและสรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแต่ละรูปแบบได้ 
  2.บอกความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
  3.เข้าใจระดับและปัจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
  4.เข้าใจลักษณะทั่วไปของการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
  5.เข้าใจลักษณะทั่วไปของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.ทราบถึงความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ 
  2.ทราบถึงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
  3.เข้าใจความหมายและองค์ประกอบของดุลการช าระเงิน 
  4.อธิบายลักษณะดุลการค้าและดุลการช าระเงินของประเทศไทยได้ 
  5.ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงิน 
  6.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคค ี  ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
  2.ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.ระดับการพัฒนาและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  4.การวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
  5.การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 12 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 14-15 

ชื่อหน่วย  ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ชั่วโมงรวม 4 ชั่วโมง 



 

 

12. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14-
15/4 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12  เรื่อง ระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรยีนช่วยกันอภิปรายระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ผู้สอนเปดิโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อ
สงสัยทีเ่กดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
7. มอบหมายใบงานท่ี 12 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
8. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         9 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. บันทึกผลการประเมิน 
14. แบบฝึกหัด 



 

 

 
8. บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน. 
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 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……
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 ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. ........................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบฝึกหัด 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.จงบอกความหมายของระบบเศรษฐกิจ 
 2.ระบบเศรษฐกิจมีความส าคัญอย่างไร 
 3.ลักษณะส าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีอะไรบ้าง 
 4.ลักษณะส าคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคืออะไร 
 5.เพราะเหตุใดประเทศต่างๆ จึงมีระบบเศรษฐกิจแตกต่างกัน 
 6.มีการแบ่งกลุ่มประเทศทางด้านเศรษฐกิจออกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 
 7.ประเทศท่ีถูกเรียกว่า Underdevelopment Countries มีลักษณะอย่างไร 
 8.การพัฒนาเศรษฐกิจมีความส าคัญอย่างไร 
 9.ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ 
 10.การก าหนดแผนขึ้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศมีความจ าเป็นอย่างไร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.อธิบายลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 
  2.อธิบายผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยได้ 
  3.บอกปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 
  4.บอกแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.บอกความหมายและสรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแต่ละรูปแบบได้ 
  2.บอกความหมายและความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ 
  3.เข้าใจระดับและปัจจัยการพัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
  4.เข้าใจลักษณะทั่วไปของการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
  5.เข้าใจลักษณะทั่วไปของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
  6.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้   
ความรักสามัคคี   ความกตัญญูกตเวที  
 เนื้อหา 
  1.ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
  2.ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
  3.ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
  4.แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 13 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
   

สอนครั้งที่ 16-17 

ชื่อหน่วย  โครงสร้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ไทย 
 

ชั่วโมงรวม 4 ชั่วโมง 



 

 

 
 

13. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-
17/4 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา และ
มาตรฐานรายวิชา และเป้าหมายของ
การศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การวดั
ประเมินผล การลา และจ านวนคาบท่ี
ขาดได ้

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรยีน 
เรื่อง โครงสร้าง ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
โครงสร้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจไทย   

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  เรื่อง 
โครงสร้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจไทยอธิบายเนื้อหา
ตามสื่อการเรียนและให้ผู้เรียนช่วยกัน
อภิปรายโครงสร้าง ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 13 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

1.เอกสารประกอบวิชา
องค์การและการจัดการ
สมัยใหม ่
2. ระบบ LMS 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรู ้

 แบบทดสอบหลัง
เรียน 
-google meet 
-google 
classroom 

 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       7  คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจ าหน่วย
การเรียนรู้ แล้วน าคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.4 แบบฝึกหัด 
 
 
 
 
 
 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษาใน
เรื่องของการท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดยสุ่ม
เรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลีย่นเหตผุล
ระหว่างกัน 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

 
 
 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 
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 ผลการสอนของครู 
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แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.เมื่อประเทศไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์จะท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จงอธิบาย 
 2.เศรษฐกิจไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์หมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย  
 3.เศรษฐกิจไทยเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมดุลหมายความว่าอย่างไร จงอธิบาย 
 4.หลังจากประเทศไทยได้พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไปแล้วได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จงอธิบาย 
 5.จงอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 
2 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 
0 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ  

 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาห์ท่ี.................................. 


