
 

 

 
ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ชื่อวิชา  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003 ทฤษฎี  1 ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต 2 
 
จุดประสงค์รายวิชา   
 1.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรคุณภาพ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
หลักการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
 3.มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 
ประหยัดและอดทน 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ หลักการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 2.จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
 3.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
 4.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน ธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วย
วงจรควบคุมคุณภาพ 

1 - - - - - 2 
3 

3 
9 9 3 

2. การออม 1 1 - - - - 2 3 3 10 8 6 
3. การลงทุน 1 1 - - - - 3 3 3 11 7 6 
4. ธุรกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 
1 1 - - - - 3 

3 
3 

11 6 6 

5. การจัดหาและการวางแผนทาง
การเงิน 

1 1 - - - - 3 
3 

3 
11 5 6 

6. กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการ 

1 1 - - - - 3 
3 

3 
11 4 6 

7. รูปแบบและการจัดท าแผน
ธุรกิจ 

1 - - - - - 3 
4 

4 
12 3 6 

8. หลักเบื้องต้นในการบริหารงาน
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตใน
องค์กร 

1 - - - - - 3 
4 

4 
12 2 6 

9. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการ 

1 1 - - - - 3 
4 

4 
13 1 6 

สอบปลายภาค        - - -  3 
รวม 9 6 - - - -       

รวมทั้งหมด 15 25 30 30 100  54 
ล าดับความส าคัญ 4 3 2 1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

1. การวางแผน
เป้าหมายชีวิต
ด้วยวงจร
ควบคุม
คุณภาพ 

3 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้วย
วงจรการควบคุมคุณภาพ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการน า PDCA ไป
ใช้ 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
เป้าหมายชีวิต 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผน
เป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการวางแผนเป้าหมาย
ชีวิตด้วยวงจรควบคุม
คุณภาพ ธุรกิจและการเป็น 
ผู้ประกอบการหลักการ
จัดการทางการเงิน หลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิตเบื้องต้น 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
3.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
วางแผนและด าเนินงาน 
4.ประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิตในการวางแผนและ
ด าเนินงาน 

2. การออม 6 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ และประโยชน์ของการออม 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายในการ
ออม 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญในการ
ออม 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการ
ออม 
5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการออมเพ่ือ
เกษียณอายุในประเทศไทย 
6.แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออม
เพ่ือการเกษียณของประเทศไทย 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ 
และประโยชน์ของการออม 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เป้าหมายในการออม 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับปัจจัย
ส าคัญในการออม 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนการออม 
5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ออมเพ่ือเกษียณอายุใน
ประเทศไทย 
6.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบการออมเพ่ือการ
เกษียณของประเทศไทย 
7.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์



 

 

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ครูสามารถ
สังเกตได้ขณะท าการสอนใน
เรื่อง 

3. การลงทุน 6 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะการลงทุน 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทาง
การเงิน 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับผลตอบแทนจาก
การลงทุน 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุน 
5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยฝาก
เงินกับธนาคารพาณิชย์ 
6.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยท า
ประกันชีวิต 
7.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน
กองทุน 
8.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายและลักษณะการ
ลงทุน 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนทางการเงิน 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการลงทุน 
5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชย์ 
6.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนโดยท าประกันชีวิต 
7.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนในกองทุน 
8.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนประกอบธุรกิจ 
9.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ครูสามารถ
สังเกตได้ขณะท าการสอนใน
เรื่อง 



 

 

4. ธุรกิจและการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

6 1.อธิบายความหมายและความส าคัญของ
ธุรกิจได้ 
2.บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจได้ 
3.บอกปัจจัยในการประกอบธุรกิจได้ 
4.อธิบายโครงสร้างระบบธุรกิจได้ 
5.บอกประเภทธุรกิจและรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจได้ 
6.อธิบายความหมายของผู้ประกอบการได้ 
7.อธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของ
ผู้ประกอบการได้ 
8.บอกแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ
ได้ 
9.วิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการได้ 
10.บอกแนวทางการหารายได้จากการ
เป็นผู้ประกอบการได้ 
11.บอกหน้าที่ของผู้ประกอบการในการ
ด าเนินธุรกิจได้ 

1.อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของธุรกิจได้ 
2.บอกวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ในการประกอบ
ธุรกิจได้ 
3.บอกปัจจัยในการประกอบ
ธุรกิจได้ 
4.อธิบายโครงสร้างระบบ
ธุรกิจได้ 
5.บอกประเภทธุรกิจ และ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจได้ 
6.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ครูสามารถ
สังเกตได้ขณะท าการสอนใน
เรื่อง 

5. การจัดหาและ
การวางแผน
ทางการเงิน 

6 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงิน 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผน
ทางการเงิน 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทาง
การเงิน 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการ 
เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงิน 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
หลักการวางแผนทางการเงิน 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการทางการเงิน 
4.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ครูสามารถ
สังเกตได้ขณะท าการสอนใน
เรื่อง 



 

 

6. กฎหมายที่
เกี่ยวกับธุรกิจ
และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

6 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 
3.แสดงความรู้กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร 
5.แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
6.แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ประกันสังคม 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีตามประมวล
รัษฎากรได้ 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรได้ 
5.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ครูสามารถ
สังเกตได้ขณะท าการสอนใน
เรื่อง 

7. รูปแบบและ
การจัดท าแผน
ธุรกิจ 

6 1.อธิบายความหมายและความส าคัญของ
แผนธุรกิจ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
แผนธุรกิจ 
3.จัดท าปกหน้า สารบัญ และค าน า 
4.จัดท าบทสรุปผู้บริหาร 
5.จัดท าประวัติกิจการ หรือภาพรวมของ
กิจการ 
6.วิเคราะห์สถานการณ์ 
7.จัดท าแผนการตลาด 
8.จัดท าแผนการบริหารจัดการและ
แผนการด าเนินงาน 
9.จัดท าแผนการผลิต 
10.จัดท าแผนการเงิน 
11.จัดท าแผนฉุกเฉิน 
12.แสดงความรู้เกี่ยวกับภาคผนวก 

1.อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของแผนธุรกิจ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
3.จัดท าปกหน้า สารบัญ 
และค าน า 
4.จัดท าบทสรุปผู้บริหาร 
5.จัดท าประวัติกิจการ หรือ
ภาพรวมของกิจการ 
6.วิเคราะห์สถานการณ์ 
7.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  



 

 

8. หลักเบื้องต้น
ในการ
บริหารงาน
คุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตใน
องค์กร 

6 1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
คุณภาพเบื้องต้น 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมผลผลิต
เบื้องต้น 
3.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ
และเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและ
ด าเนินงาน 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานคุณภาพเบื้องต้น 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
เพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น 
3.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่ครูสามารถ
สังเกตได้ขณะท าการสอนใน
เรื่อง 

9. การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ธุรกิจและการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

6 1.ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินธุรกิจ 
2.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
3.เสนอแนะแนวทางการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชี
ครัวเรือน 
5.แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย 

1.ประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินธุรกิจได้ 
2.เสนอแนะแนวทางการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
ท าบัญชีครัวเรือนได้ 
4.แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยได้ 
5.มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

สอบปลายภาค 3   

 
7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

 
 
การวัดผล 

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



 

 

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ใบงานแบบฝึกหัด   40 คะแนน  
     2) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน 
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2)วัดผลสัมฤทธิ์ (ทักษะ)   20 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 
 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้าน
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

สอบปลาย
ภาค 
30 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนน

เต็ม 
1 1 2 3 3 9 4.5 
2 2 2 3 3 10 5 
3 2 3 3 3 11 5.5 
4 2 3 3 3 11 5.5 
5 2 3 3 3 11 5.5 
6 2 3 3 3 11 5.5 
7 1 3 4 4 12 6 
8 1 3 4 4 12 6 
9 2 3 4 4 13 6.5 

รวมทั้ง
รายวิชา 

15 25 30 30 100 50  



 

 

8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.3 ใบงาน 
 8.4 แบบฝึกหัด 
 



 

 

 
จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 

  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการน า PDCA ไปใช้ 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต 
  4.แสดงความรู้ เ กี่ ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิ ตด้ วยวงจรควบคุมคุณภาพ
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการหลักการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้นและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
  2.จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 
  3.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
  4.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 
 เนื้อหา 
  1.การวางแผนด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ 
  2.การน า PDCA ไปใช้ 
  3.การวางแผนเป้าหมายชีวิต 
  4.การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 1 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 1 

ชื่อหน่วย  การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 
 

ชั่วโมงรวม 3 ชั่วโมง 



 

 

1. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1/3 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 การวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ย
วงจรควบคุมคณุภาพ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร
ควบคุมคุณภาพ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การ
วางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจร
ควบคุมคุณภาพอธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรยีนและใหผู้้เรียนช่วยกัน
อภิปรายการวางแผนเป้าหมายชีวติ
ด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

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  

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 
ทักษะ       2 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. จงสรุปสาระส าคัญของวงจร PDCA และประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. การวางแผนชีวิต (Plan) ตามวงจร PDCA สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง 
3. จงบอกกระบวนการวางแผนชีวิตประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง 
4. ในการวางแผนที่ดีนั้น ต้องวิเคราะห์สถานการณ์อย่างไรบ้าง 
5. ถ้าได้ปฏิบัติตามแผนงาน (Do) ที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะท าให้ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง 
6. เป้าหมายชีวิตของบุคคลแบ่งได้กี่ระดับ อะไรบ้าง 
7. ในการก าหนดเป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคลนั้น ควรจะค านึงถึงสิ่งใดบ้างเป็นส าคัญ 
8. การวางแผนชีวิตมีข้ันตอนอย่างเป็นกระบวนการอย่างไรบ้าง 
9. ถ้าต้องการจะน าวงจร PDCA ไปใช้ในการปฏิบัติ จะมีวิธีประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง 
10. เมื่อประเมินผลแล้ว ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และต้องมีการปรับปรุงแก้ไข (Action) 
ควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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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.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการออม 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายในการออม 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญในการออม 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการออม 
  5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทย 
  6.แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณของประเทศไทย 
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการออม 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายในการออม 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับปัจจัยส าคัญในการออม 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการออม 
  5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทย 
  6.แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณของประเทศไทย 
  7.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะท าการสอนในเรื่อง  
 เนื้อหา 
  1.ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการออม 
  2.เป้าหมายในการออม 
  3.ปัจจัยส าคัญในการออม 
  4.การวางแผนการออม 
  5.การออมเพ่ือเกษียณอายุในประเทศไทย 
  6.รูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 2 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 2-3 

ชื่อหน่วย   การออม 
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2-
3/6 

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 การออม 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การออม 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง การออม
อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรยีนช่วยกันอภิปรายการออม 

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 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( PROGRESS ) 

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 
ทักษะ       2 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. บันทึกผลการประเมิน 
15. แบบฝึกหัด 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. สามเสาหลักของระบบเงินออมเพ่ือวัยเกษียณ (Three Pillars) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
2. ปัจจุบันนายจิรายุอายุ 27 ปี เงินเดือน เดือนละ 25,000 บาท หรือคิดเป็นรายได้ต่อปีจะ  
3. นายเทพสุขคาดว่าเมื่ออายุ 60 ปี หลังจากเกษียณแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึง 80 ปี ช่วงเวลา 
20 ปีนี้จะเป็น ช่วงที่นายเทพสุขไม่มีรายได้ แต่มีค่าใช้จ่ายประจ าวันและค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาท
ต่อเดือน ให้ค านวณว่า นายเทพสุขต้องมีเงินเก็บไว้จ านวนเท่าใดหลังเกษียณ หากในปัจจุบันยังใช้จ่ายเท่า
เดิม โดยให้พิจารณา จากเงินออมที่มี ณ วันที่เกษียณอายุ โดยให้น าจ านวนปีที่มีชีวิตอยู่หลังเกษียณคูณ
ด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
4. ถ้าหลังเกษียณอายุแล้วมีปัญหารายได้และรายจ่ายไม่สมดุลกัน ควรจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
5. เมื่อเกษียณอายุแล้วก็จะท าให้มีเวลาเพ่ิมมากข้ึน อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อจิตใจของผู้ที่
เกษียณอายุแล้ว ดังนั้น ควรจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง 
6. จงอธิบายลักษณะของกองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) โดยสรุป 
7. จงอธิบายลักษณะของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
8. จงบอกปัญหาในการออมที่ท าให้ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
9. กองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) มีลักษณะอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
10. กองทุนการออมแห่งชาติ (National Savings Fund) มีลักษณะอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะการลงทุน 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุน 
  5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
  6.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยท าประกันชีวิต 
  7.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน 
  8.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจ  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะการลงทุน 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการลงทุน 
  5.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
  6.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนโดยท าประกันชีวิต 
  7.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน 
  8.แสดงความรู้เกี่ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจ 
  9.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะท าการสอนในเรื่อง  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและลักษณะการลงทุน 
  2.การลงทุนทางการเงิน 
  3.ผลตอบแทนจากการลงทุน 
  4.หลักการลงทุน 
  5.การลงทุนโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
  6.การลงทุนโดยท าประกันชีวิต 
  7.การลงทุนในกองทุน 
  8.การลงทุนประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 3 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 4-5 

ชื่อหน่วย   การลงทุน 
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-
5/6 

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 การลงทุน 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การลงทุน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การ
ลงทุนอธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรยีน
และให้ผูเ้รียนช่วยกันอภปิรายการ
ลงทุน 

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
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 
ทักษะ       3 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         11 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. จงสรุปสาระส าคัญของการลงทุนมาให้เข้าใจ 
2. ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยใดบ้างในการตัดสินใจลงทุน 
3. จงบอกแหล่งข้อมูลของการลงทุนที่สามารถหาข้อมูลข่าวสารได้ 
4. จงบอกรูปแบบผลตอบแทนจากการลงทุนได้แก่อะไรบ้าง 
5. เพ่ือให้เกดิความเสี่ยงน้อยที่สุด ผู้ลงทุนควรจะมีหลักในการลงทุนอย่างไรบ้าง 
6. การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์มีข้อดีอย่างไรบ้าง 
7. แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจมีก่ีประเภท ได้แก่อะไรบ้าง 
8. การลงทุนประกอบธุรกิจหมายถึงอะไร จงอธิบาย 
9. การลงทุนของผู้ประกอบการมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
10. ก าไร (Profit) หมายถึงอะไร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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              
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.อธิบายความหมายและความส าคัญของธุรกิจได้ 
  2.บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ 
  3.บอกปัจจัยในการประกอบธุรกิจได้ 
  4.อธิบายโครงสร้างระบบธุรกิจได้ 
  5.บอกประเภทธุรกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจได้ 
  6.อธิบายความหมายของผู้ประกอบการได้ 
  7.อธิบายคุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการได้ 
  8.บอกแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการได้ 
  9.วิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการได้ 
  10.บอกแนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการได้ 
  11.บอกหน้าที่ของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจได้  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.อธิบายความหมายและความส าคัญของธุรกิจได้ 
  2.บอกวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ 
  3.บอกปัจจัยในการประกอบธุรกิจได้ 
  4.อธิบายโครงสร้างระบบธุรกิจได้ 
  5.บอกประเภทธุรกิจ และรูปแบบการด าเนินธุรกิจได้ 
  6.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะท าการสอนในเรื่อง  
 เนื้อหา 
  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
  1.ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ 
  2.วัตถุประสงค์และประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 
  3.ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ 
  4.โครงสร้างระบบธุรกิจ 
  5.ประเภทธุรกิจ และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
  6.ความหมายของผู้ประกอบการ 
  7.คุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ 
  8.แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ 
  9.การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการ 
  10.แนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 
  11.หน้าที่ของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรการ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 4 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 6-7 

ชื่อหน่วย   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-
7/6 

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  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  ธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการอธิบาย
เนื้อหาตามสื่อการเรียนและใหผู้้เรยีน
ช่วยกันอภิปราย ธุรกิจและการเปน็
ผู้ประกอบการ 

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

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 
ทักษะ       3 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         11 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. บันทึกหลงัการสอน 
 ผลการใช้แผนการสอน. 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกแนวคิดในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เป้าหมายไปสู่ผู้บริโภคมาให้เข้าใจ 
2. จงบอกแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการในแต่ละด้านมีอะไรบ้าง 
3. การวิเคราะห์การเป็นผู้ประกอบการในด้านการศึกษาตนเองนั้น ควรจะวิเคราะห์สิ่งใดบ้าง 
4. การศึกษาธุรกิจที่จะด าเนินการนั้น ควรจะศึกษาเรื่องใดบ้าง 
5. รูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
6. รูปแบบของกิจการห้างหุ้นส่วนมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
7. จงบอกคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
8. หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรมีแล้ว ควรจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรบ้าง 
9. ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง 
10. จงบอกหน้าที่ของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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              
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.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนทางการเงิน 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนทางการเงิน 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน 
  4.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะท าการสอนในเรื่อง  
  เนื้อหา 
  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน 
  1.การวางแผนทางการเงิน 
  2.หลักการวางแผนทางการเงิน 
  3.การจัดการทางการเงิน 
  4.การจดัการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 5 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 8-9 

ชื่อหน่วย   การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

8-
9/6 

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 การจัดหาและการวางแผนทาง
การเงิน 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การจัดหาและการวางแผนทาง
การเงิน 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การ
จัดหาและการวางแผนทางการเงิน
อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียนและให้
ผู้เรยีนช่วยกันอภิปรายการจดัหาและ
การวางแผนทางการเงิน 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 5 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       5  คะแนน 
ทักษะ       3 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         11 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. การวางแผนทางการเงิน หมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
2. จงบอกวัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคล 
3. วิธีการวางแผนทางการเงินส าหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ คือ 
4. จงบอกวัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงินส าหรับธุรกิจ 
5. การวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมีหลักการอย่างไรบ้าง 
6. ใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน 
7. เหตุใดจึงต้องมีการจัดการทางการเงิน 
8. จงบอกขอบเขตการด าเนินงานการจัดการทางการเงิน 
9. จงบอกวัตถุประสงค์ของการจัดการทางการเงิน 
10. งบรายได-้รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 
  3.แสดงความรู้กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
  5.แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 
  6.แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้ 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ 
  5.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะท าการสอนในเรื่อง  
 เนื้อหา 
  กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
  1.การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 
  2.กฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 
  3.กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4.การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
  5.เครื่องหมายการค้า 
  6.กฎหมายประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 6 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 10-11 

ชื่อหน่วย   กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-
11/6 

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 กฎหมายทีเ่กี่ยวกับธุรกิจและ
การเป็นผูป้ระกอบการ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
กฎหมายที่เกีย่วกับธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการอธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรยีนและใหผู้้เรียนช่วยกัน
อภิปรายกฎหมายทีเ่กี่ยวกับธุรกิจและ
การเป็นผูป้ระกอบการ ผูส้อนเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนซักถามข้อสงสยัที่
เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน  
ตอบข้อซักถาม  และสรุปเนื้อหาโดย
สรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
7. มอบหมายใบงานท่ี 6 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
ประเมนิ
พฤติกรรม
การเรียนรู ้

 แบบทดสอ
บหลังเรียน 

 
 



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       5 คะแนน 
ทักษะ       3 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         11 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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………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
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 ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

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

 ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
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แบบฝึกหัด 
 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่ใครบ้าง 
 2. ผู้ประกอบการประเภทใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
 3. ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ใครบ้าง 
 4. นิติบุคคลประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 
 5. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม มีหน้าที่อย่างไรบ้าง 
 6. สิทธิบัตรหมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
 7. เครื่องหมายการค้าหมายถึงอะไร และแบ่งออกเป็นก่ีประเภท ได้แก่อะไรบ้าง 
 8. กฎหมายแรงงานมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
 9. จงให้ค าจ ากัดความค าว่า “การประกันสังคม ผู้ประกันตน และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม” 
มาให้เข้าใจ 
 10. จงสรุปสาระส าคัญของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมมาให้เข้าใจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
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.อธิบายความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
  3.จัดท าปกหน้า สารบัญ และค าน า 
  4.จัดท าบทสรุปผู้บริหาร 
  5.จัดท าประวัติกิจการ หรือภาพรวมของกิจการ 
  6.วิเคราะห์สถานการณ์ 
  7.จัดท าแผนการตลาด 
  8.จัดท าแผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน 
  9.จัดท าแผนการผลิต 
  10.จัดท าแผนการเงิน 
  11.จัดท าแผนฉุกเฉิน 
  12.แสดงความรู้เกี่ยวกับภาคผนวก  
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.อธิบายความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
  3.จัดท าปกหน้า สารบัญ และค าน า 
  4.จัดท าบทสรุปผู้บริหาร 
  5.จัดท าประวัติกิจการ หรือภาพรวมของกิจการ 
  6.วิเคราะห์สถานการณ์ 
  7.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 เนื้อหา 
  1.ความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ 
  2.องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
  3.ปกหน้า สารบัญ และค าน า 
  4.บทสรุปผู้บริหาร 
  5.ประวัติกิจการ หรือภาพรวมของกิจการ 
  6.การวิเคราะห์สถานการณ์ 
  7.แผนการตลาด 
  8.จัดท าแผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน 
  9.จัดท าแผนการผลิต 
  10.แผนการเงิน 
  11.แผนฉุกเฉิน 
  12.ภาคผนวก 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 7 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 12-13 

ชื่อหน่วย   รูปแบบและการจัดท าแผนธุรกิจ 
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

12-
13/6 

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 รูปแบบและการจดัท าแผนธรุกิจ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
รูปแบบและการจดัท าแผนธรุกิจ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง รูปแบบ
และการจัดท าแผนธุรกิจอธิบาย
เนื้อหาตามสื่อการเรียนและใหผู้้เรยีน
ช่วยกันอภิปรายรูปแบบและการ
จัดท าแผนธุรกจิ 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี  7 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       5  คะแนน 
ทักษะ       3 คะแนน 
จิตพิสัย       4 คะแนน 
รวม         12 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. แผนธุรกิจ (Business Plan) หมายถึงอะไร และแผนธุรกิจที่ดีจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
 2. จงบอกความส าคัญของแผนธุรกิจมาให้เข้าใจ 
 3. บทสรุปผู้บริหารอย่างน้อยควรจะกล่าวถึงเรื่องใดบ้าง 
 4. ให้สรุปความหมายของค าว่า “SWOT” 
 5. เหตุใดผู้ประกอบการจึงต้องจัดท าแผนการตลาด (Marketing Plan) 
 6. ในการก าหนดพันธกิจ (Mission) ของธุรกิจจะต้องครอบคลุมสิ่งใดบ้าง 
 7. การวางแผนด้านการตลาด “STP” ประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง 
 8. แผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงานเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง 
 9. เหตุใดธุรกิจจึงต้องจัดท าแผนฉุกเฉินไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ 
 10. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในกับการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก แตกต่างกันอย่างไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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.แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพเบื้องต้น 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น 
  3.ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพเบื้องต้น 
  2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น 
  3.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ครูสามารถสังเกตได้ขณะท าการสอนในเรื่อง 
 เนื้อหา 
  หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร 
  1.การบริหารงานคุณภาพเบื้องต้น 
  2.การเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น 
  3.การประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 8 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 14-15 

ชื่อหน่วย   หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ในองค์กร 
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

8. กิจกรรมการเรียนรู้  

 
 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14-
15/6 

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 หลักเบื้องต้นในการบริหารงาน
คุณภาพและเพิม่ผลผลิตในองค์กร 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
หลักเบื้องต้นในการบริหารงาน
คุณภาพและเพิม่ผลผลิตในองค์กร 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง หลัก
เบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิตในองค์กรอธิบาย
เนื้อหาตามสื่อการเรียนและใหผู้้เรยีน
ช่วยกันอภิปรายหลักเบื้องต้นในการ
บริหารงานคณุภาพและเพิม่ผลผลติ
ในองค์กร 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 8 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       5  คะแนน 
ทักษะ       4 คะแนน 
จิตพิสัย       3 คะแนน 
รวม         12 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. คุณภาพ (Quality) หมายถึงอะไร 
 2. การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management) หมายถึงอะไร 
 3. หลักการพื้นฐานของการบริหารงานคุณภาพที่ส าคัญ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 4. จงบอกสาเหตุในการเพ่ิมผลผลิตมาให้เข้าใจ 
 5. จงสรุปสาระส าคัญของกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัย (Safety Control Circles = SCC) และบอก
เหตุผลในการก าหนดกิจกรรมเพ่ือความปลอดภัย 
 6. กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggest System) มีหลักการอย่างไรบ้าง 
 7. การควบคุมคุณภาพ QCC (Quality Control Cycle) หมายถึงอะไร และมีหลักการพ้ืนฐาน
อย่างไรบ้าง 
 8. วงจรคุณภาพ (Deming Cycle) ประกอบด้วยหลักการใดบ้าง 
 9. จงบอกแนวความคิดและหลักการส าคัญของ MBO 
 10. ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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10              
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12              
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16              
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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.ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจ 
  2.ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
  3.เสนอแนะแนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน 
  5.แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 สมรรถนะประจ าหน่วย 

  1.ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจได้ 
  2.เสนอแนะแนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
  3.แสดงความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนได้ 
  4.แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยได้ 
  5.มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 เนื้อหา 
  การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 
  1.การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจ 
  2.การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
  3.แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
  4.การท าบัญชีครัวเรือน 
  5.ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ หน่วยที่ 9 
ชื่อวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   

สอนครั้งที่ 16-17 

ชื่อหน่วย   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ชั่วโมงรวม 6 ชั่วโมง 



 

 

9. กิจกรรมการเรียนรู้  

 

ครั้งที่/ 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

16-
17/6 

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 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

5. ผู้สอนร่วมมือกับผูเ้รียนยกตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
6. เปิดสื่อการเรยีนการสอนเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่องการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการอธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรยีนและใหผู้้เรียนช่วยกัน
อภิปรายการการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและ
การเป็นผูป้ระกอบการ 

7.  ผู้สอนเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามข้อ
สงสัยที่เกดิขึ้นระหว่างการเรยีนการ
สอน  ตอบข้อซักถาม  และสรุป
เนื้อหาโดยสรุป 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ ( APPLICATION) 
8. มอบหมายใบงานท่ี 9 และกิจกรรม

การเรยีนรู ้
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

LMS โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง

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 
ทักษะ       3 คะแนน 
จิตพิสัย       4 คะแนน 
รวม         13 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 
 
 
 

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศกึษา 

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. คุณภาพ (Quality) หมายถึงอะไร 
 ตอนที่ 2   จงตอบค าถามตอไปนี้ 
1. จงอธิบายการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินธุรกิจ โดยการพิจารณาจาก
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง 
2. ผู้ประกอบการควรน าคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง 
3. หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะอย่างไรบ้าง 
4. ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้าง 
5. การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท าได้อย่างไรบ้าง 
6. การบริหารจัดการด้วยความพอเพียงนั้นจะต้องเริ่มที่เป้าหมายใดบ้าง 
7. ผู้ประกอบการสามารถน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการกับชีวิตได้อย่างไรบ้าง 
8. การท าบัญชีครัวเรือนหมายถึงอะไร จงอธิบาย 
9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Wisdom) หมายถึงอะไร 
10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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


