
 

 

 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
และบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา การบริหารงานคณุภาพในองคก์าร รหสัวิชา 30001-1001 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2562 
ประเภทวิชาช่างอตุสาหกรรม               สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

นายถิรายุ มณีวรรณ 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาการ
บริหารงานคุณภาพในองค์การ รหัสวิชา 30001-1001 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 
ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย การจัดองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องค์กร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ  จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C )ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอน
นำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้ง
ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

  

 
 

ถิราย ุมณีวรรณ 
ผูจ้ดัท า 

 



 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์การ รหัสวิชา 30001-1001 จำนวน  2 หน่วยกิจ 18 ชั่วโมง  (1-2-2) 
2. คำอธิบายราวิชา 
ศึกษาเกียวกับหลักการจัดองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม ผลผลิต  การ
จดัการความเสียง การจัดการความขัดแย้งในองคก์าร กลยทุธ์การเพมิประสิทธิภาพการทำงาน  การนำ กิจกรรม
ระบบคณุภาพและเพมิผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ  

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. เข้าใจหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต และหลักการเพิม ประสิทธิภาพการ
ทำงาน   
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิมประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิม ประสิทธิภาพการทาํ
งานในการจดัการงานอาชีพ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการจัดการงานอาชีพด้วยยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยัด อดทนและ
สามารถทาํงานร่วมกัน 
4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต และ หลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน  
2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ  
3. กำหนดแนวทางจัดการความเสียงและความขัดแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์  
4. เลือกกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานตามหลักการบริหารงานคณุภาพและเพิมผลผลิต 
5. ประยกุต์ใช้กิจกรรมระบบคณุภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจการงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1.การจัดองค์การ 0.5 0.5 2 - - - 5 4 10 5   5 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 0.5 0.5 1 - - - 2.5 9 20 1 5 

3.การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิต 

1 1 1.5 - - - 
7.5 

3 20 2 2 

4.การจัดการความเสี่ยง 0.5 0.5 1.5 - - - 2.5 3 10 3 2 

5.กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 2 1 - - - 7.5 7 10 4 2 

6.การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการงานอาชีพ 

0.5 0.5 2 - - - 

7.5 

4 30 6 2 

รวม 5 5 10 - - - 40 30 100  18 
รวมทั้งหมด 20 50 30 100   

ลำดับความสำคัญ 3 1 2    
 
 
จิตพิสัย =  เปอร์เซ็นจิตพิสัย(30%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องจิตพิสัย 
ทักษะพิสัย = เปอร์เซ็นทักษะพิสัย(50%) x คะแนนรวม = คะแนนช่องทักษะพิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

1. การจัดองค์การ 

5 

1.อธิบายแม่พิมพ์โลหะได้ 
2.เลือกวัสดุทำแม่พิมพ์โลหะ
ได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวแม่พิมพ์
โลหะ 
2.แสดงความรุ้เกี่ยวกับวัสดุ
ทำแม่พิมพ์โลหะ 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

5 

1.อธิบายชนิดแม่พิมพ์
อุตสาหกรรมได้ 
2.อธิบายการนำมาใช้งานของ
แม่พิมพ์โลหะได้ 
3.แยกส่วนประกอบของ
แม่พิมพ์โลหะได้ 
4.อธิบายชุดดาย เช็ท ได้ 
 

1. แสดงความรู้เกี่ยวชนิด
แม่พิมพ์อุตสาหกรรม 
2.แสดงความรู้ในการนำมาใช้
งานของแม่พิมพ์โลหะ 
3.แสดงความรู้ด้าน
ส่วนประกอบของแม่พิมพ์
โลหะ 
4.แสดงความรุ้เกี่ยวกับชุด
ดายเช็ท 

3.การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม
ผลผลิต 

2 
 
 
 

 

1.อธิบายชิ้นส่วนมาตราฐาน
ของแม่พิมพ์โลหะได้ 
2.แยกประเภทชิ้นส่วน
มาตราฐานของแม่พิมพ์โลหะ
ได้ 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ชิ้นส่วนมาตราฐานของ
แม่พิมพ์โลหะ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทชิ้นส่วนมาตราฐาน
ของแม่พิมพ์โลหะ  

4.อุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพ์โลหะ 

2 

1.เลือกใช้เครื่องมืองานช่าง
แม่พิมพ์โลหะ 
2.เลือกใช้เครื่องมือชิ้นงาน
แม่พิมพ์โลหะ 
 

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือช่างแม่พิมพ์โลหะ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดชิ้นงานแม่พิมพ์
โลหะ 
 
 
 
 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

5.ชนิดและรูปร่างวัสดุชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1.แยกวัสดุโลหะได้ 
2.อธิบายรูปร่างของชิ้นงานได้ 
3.เลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้าง
แม่พิมพ์โลหะได้ 

1.แสดงความรุ้เกี่ยวกับวัสดุ
โลหะ 
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปร่าง
ร่างของชิ้นงาน 
3.แสดความรู้วัสดุที่ใช้ในการ
สร้างแม่พิมพ์โลหะ  

6.หลักการขึ้นรูป 
 
 
 
 

2 

1.เลือกเทคโนโลยีการตัด
โลหะแผ่นได้ 
2.อธิบายทฤษฎีการตัดได้ 
3.อธิบายทฤษฎีการดัดได้ 
4.อธิบายทฤษฎีการลากขึ้น
รูปได้ 
 

1. แสดงเทคโนโลยีการตัด
โลหะแผ่นได้ 
2.แสดงความรุ้เกี่ยวกับทฤษฎี
การตัด 
3.แสดงความรุ้เกี่ยวกับทฤษฎี
การดัด 
4.แสดงความรุ้เกี่ยวกับทฤษฎี
การลากข้ึนรูป 

สอบปลายภาค 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1 2.5 1.5 5 2.5 
2 4 10 6 20 10 
3 3 7.5 4.5 15 7.5 
4 3 5 3 10 5 
5 1 2.5 1.5 5 2.5 
6 4 10 6 20 10 
7 1 2.5 1.5 5 2.5 
8 1 2.5 1.5 5 2.5 
9 1 2.5 1.5 5 2.5 
10 1 5 3 10 5 

รวมทั้งรายวิชา 20 50 30 100 50 

การวัดผล 1-3-2 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน    10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

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

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจัดองค์การ จำนวน 5 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายขององค์การ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของหน้าที่ในการจัดองค์การ 
3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีองค์การ 
4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดองค์การ 
5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจชนิดโครงสร้างโครงการ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์การ 

3. เนื้อหา 
ความหมายขององค์การ  ความสำคัญหน้าที่ในการจัดองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  กระบวนการจัดองค์การ
ชนิดโครงสร้างองค์การ  และบทสรุป 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   การจัดองค์การ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  

จงตอบค ำถำมต่อไปนี ้
1. จงอธิบายความหมายการจัดองค์การ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกความสำคัญของการจัดองค์การ ว่ามีความสำคัญอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ทฤษฎีองค์การมีก่ีทฤษฎี ประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. จงบอกหลักการของทฤษฎีดั้งเดิม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จงบอกหลักการของทฤษฎีสมัยใหม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. จงบอกหลักการของทฤษฎีสมัยใหม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. จงอธิบายหลักการที่ใช้ในการจัดองค์การ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

 

8. จงอธิบายกระบวนการจัดองค์การว่ามีกี่ขั้น อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. จงบอกโครงสร้างขององค์การ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. จงอธิบายองค์กรแบบเป็นทางการ (formal organization)  มีลักษณะเป็นแบบอย่าไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร จำนวน 5 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้านต่างๆ 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

3. เนื้อหา 
ความหมายขององค์การ  ความสำคัญหน้าที่ในการจัดองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  กระบวนการจัดองค์การ
ชนิดโครงสร้างองค์การ  และบทสรุป 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 2 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

 
1. ข้อใดคือความหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

ก. การค้นหาทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ต้นทุนหรือการดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จสูง

ที่สุดภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ 

ข. การค้นหาทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในการใช้ต้นทุนหรือการดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จสูง

ที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ 

ค. การค้นหาทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ต้นทุนหรือการดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จต่ำ

ที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ 

ง. การค้นหาทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ต้นทุนหรือการดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จสูง

ที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้สูงที่สุด 

2. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 

ก. กำหนดหรือฟ้ืนฟูวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ข. ปรับโครงสร้างหรือจัดระเบียบในระยะยาวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 

ค. สร้างยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีเฉพาะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดคือปัจจัยที่ต้องคำนึงในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ก. การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ข. เตรียมพนักงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร และการฝึกอบรม 

ค. ปรับปรุงการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดคือปัจจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรด้านยุทธศาสตร์ 

ก. เทคโนโลยี     ข. วิทยาศาสตร์ 

ค. ยุทธศาสตร์     ง.  วิธีการ 

 



 

 

5. ข้อใดคือความหมายของการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านยุทธศาสตร์ 

ก. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ข. เพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร 

ค. เพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 

ง. เพ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

6. ข้อใดคือการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน 

ก. เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ โครงสร้าง วัฒนธรรม และค่านิยม 

ข. เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ โครงสร้าง วัฒนธรรม และค่าจ้างแรงงาน 

ค. เป้าหมาย ลำดับความสำคัญ โครงสร้าง วัฒนธรรม และค่าชดเชยแรงงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

7. ข้อใดคือการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 

ก. การลดค่าใช้จ่าย    ข.  เพ่ิมปริมาณในช่วงเวลาหนึ่ง 

ค. ประสิทธิภาพ    ง.  ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ก. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

ข. การวิเคราะห์หารากฐานของสาเหตุ 

ค. แผนภูมิพาเรโต 

ง. ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดคือการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงาน 

ก. เครื่องยนต์เบนซิน     ข.  เครื่องยนต์ดีเซน 

ค. เครื่องยนต์หัวฉีด     ง.  ผิดทุกข้อ 

10. ข้อใดคือประโยชน์ของการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านแรงงาน 

ก. ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมผลตอบแทนด้านการลงทุน 

ข. การเรียนรู้ใช้เวลาสั้นลง ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบและลดค่าใช่จ่ายในการใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 

ค. ปรับปรุงผลตอบแทนของแรงงาน เพิ่มสมรรถนะของแรงงาน และความพึงพอใจของพนักงาน 

ง. ถูกทุกข้อ 

 
 

 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายจุดมุ่งหมายของการบริหารงานคุณภาพ ความหมายของ

คุณภาพ และหลักการบริหารคุณภาพมี 8 ประการ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจคำจำกัดความของระบบบริหารคุณภาพ วัตถุประสงค์ของระบบบริหาร

คุณภาพ และประโยชน์ระบบบริหารคุณภาพ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  IOS 9000 พ้ืนฐานของระบบบริหารคุณภาพ และความเป็นมาของ

มาตรฐานสากล ISO 9000 
1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของการเพ่ิมผลผลิต แนวความคิดการเพ่ิมผลผลิตหรือผลิต

ภาพและการวัดการเพ่ิมผลิตภาพ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพ่ิมผลผลิตและผลิตภาพในองค์กร 
1.6 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงผลิตภาพ คุณลักษณะของการผลิต ความสำคํญของการเพ่ิม

ผลผลิต วธิีการเพ่ิมผลผลิต และขั้นตอนในการเพ่ิมผลผลิต 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
3. เนื้อหา 

ความหมายขององค์การ  ความสำคัญหน้าที่ในการจัดองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  กระบวนการจัดองค์การ
ชนิดโครงสร้างองค์การ  และบทสรุป 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 3 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที ่1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 3 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3   การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. ใครได้รับการว่าจ้างให้ทำการวางแผนการผลิตอาวุธจำนวนมากและมีคุณภาพที่เหมือนกันในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ก. เอลี วิตนีย์     ข. เฟรเดอริก  วินสโลว์  เทย์เลอร์ 
ค. วอลเตอร์ ชิวฮาร์ต    ง. วิลเลี่ยม  เอ็ดเวิร์ดส์  เดมิ่ง 

2. ใครเป็นบิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
ก. เอลี วิตนีย์     ข. เฟรเดอริก  วินสโลว์  เทย์เลอร์ 
ค. วอลเตอร์ ชิวฮาร์ต    ง. วิลเลี่ยม  เอ็ดเวิร์ดส์  เดมิ่ง 

3. ใครมีผลงานสร้างวัฏจักร  PDCA 
ก. เอลี วิตนีย์     ข. เฟรเดอริก  วินสโลว์  เทย์เลอร ์
ค. วอลเตอร์ ชิวฮาร์ต    ง. วิลเลี่ยม  เอ็ดเวิร์ดส์  เดมิ่ง 

4. ข้อใดคือความหมายของคุณภาพ 
ก. ความสอดคล้องกับข้อกำหนด   ข. ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ค. เหมาะสมกับการใช้    ง. ถูกทุกข้อ 

5. คุณภาพแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ 
ก. 1 ลักษณะ     ข.  2 ลักษณะ 
ค. 3 ลักษณะ     ง.  4 ลักษณะ 

6. หลักการบริหารงานคุณภาพ (QMP) มีชื่อเต็มว่าอะไร 
ก. Quality Management Principles ข. Quality Management for Principles 
ค. Quality 0n Management Principles ง. Quality Management Principles 

International 
7. ข้อใดคือประเทศท่ีตั้งองค์การสากลว่าด้วยมาตรฐาน 

ก. เยอรมนี    ข. อิตาลี 
ค. สวิตเซอร์แลนด์   ง. อังกฤษ 
 
 

8. ข้อใดคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมาตรฐานในประเทศไทย 
ก. สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ข. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



 

 

ค. สำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ง. สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 

9. ข้อใดคือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
ก. การบริหารการจัดการ    ข. การเคลื่อนย้ายวัสดุ 
ค. สภาพทางเศรษฐกิจ     ง. เทคโนโลย ี

10. ข้อใดคือการวัดที่นิยมของการเพ่ิมผลผลิต 
ก. กำลังคนเปรียบเทียบกับจำนวนชั่วโมงการทำงาน 
ข. กำลังคนเปรียบเทียบกับจำนวนเครื่องจักร 
ค. กำลังคนเปรียบเทียบกับจำนวนผลผลิต 
กำลังคนเปรียบเทียบกับเงินลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของการจัดการความเสี่ยง  
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยง 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง 
1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักของการจัดการความเสี่ยง 
1.6 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกรอบการจัดการความเสี่ยง 
1.7 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ กรอบและการบวนการ 
1.8 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจประเภทของการจัดการความเสี่ยง  
1.9  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยง 
1.10 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนของกระบวนการจัดการความเสี่ยง 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

3. เนื้อหา 
ความหมายขององค์การ  ความสำคัญหน้าที่ในการจัดองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  กระบวนการจัดองค์การ
ชนิดโครงสร้างองค์การ  และบทสรุป 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 4 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   การจัดการความเสี่ยง 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. ข้อใดคือความหมายของการจัดการความเสี่ยง 

ก. การระบุ     ข. การจำแนก 

ค. การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง           ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยง 

ก. ลดพนักงาน     ข. ลดสวัสดิการ 

ค. ลดเบี้ยประกันภัย    ง. ลดเงินค่าตอบแทน 

3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยง 

ก. ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

ข. จัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ค. ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง 

ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดคือหลักของการจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 

ก. แสดงถึงความแน่นอนได้อย่างชัดเจน  ข. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม 

ค. โปร่งใสและครอบคลุม   ง. เป็นส่วนประกอบในองค์กร 

5. ข้อใดคือสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร 

ก. บุคลากร     ข. ประสบการณ์ 

ค. สังคม     ง. หน้าที่ 

6. ข้อใดคือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ก. ระบบการจัดการ    ข. สังคม 

ค. เศรษฐกิจ     ง. การเมือง 

7. ข้อใดควรคำนึงถึงของการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับการจัดการความเสี่ยง 

ก. บุคลากร     ข. ทักษะ 

ค. ประสบการณ์    ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดคือข้อแรกสำหรับการดำเนินการตามกรอบของการจัดการความเสี่ยง 



 

 

ก. กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและกลยุทธ์สำหรับการดำเนินการตามกรอบ 

ข. ใช้กระบวนการ และนโยบายการจัดการความเสี่ยงไปยังกระบวนการต่างๆ ขององค์กร 

ค. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบ 

ง. สร้างความม่ันใจในการตัดสินใจรวมถึงการพัฒนา และสร้างวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแนวทางกันกับ

ผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยง 

9. ข้อใดคือข้อสุดท้ายของการเฝ้าติดตาม และทบทวนกรอบการจัดการความเสี่ยง 

ก. วัดประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพ่ือความเหมาะสม 

ข. วัดความก้าวหน้าเป็นระยะๆ และวัดความเบี่ยงเบนจากแผนการจัดการความเสี่ยง 

ค. ทบทวนตามกำหนดเวลาไม่ว่าจะเป็นกรอบการจัดการความเสี่ยง นโยบาย และแผนยังคงเหมาะสมที่

กำหนดให้ตามสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร 

ง. ทบทวนประสิทธิผลของกรอบการจัดการความเสี่ยง 

10. ข้อใดคือการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ก. เข้าใจธรรมชาติความเสี่ยง    ข. กำหนดระดับความเสี่ยง 

ค. สาเหตุของความเสี่ยง     ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
1.2  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของกลยุทธ์ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของประสิทธิภาพ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
แสดงความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

3. เนื้อหา 
ความหมายขององค์การ  ความสำคัญหน้าที่ในการจัดองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  กระบวนการจัดองค์การ
ชนิดโครงสร้างองค์การ  และบทสรุป 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 5 

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 
5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมข้อเสนอแนะคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จงบอกขั้นตอน 3 ขั้นตอนของข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงอธิบายแนวทางในการเสริมสร้างการเสนอแนะของพนักงานในองค์กร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จงบอกประโยชน์ของข้อเสนอแนะที่มีต่อองค์กร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จงบอกประโยชน์ของข้อเสนอแนะที่มีต่อพนักงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. การจัดคุณภาพโดยรวมคือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จงอธิบายองค์ประกอบหลักของการจัดการคุณภาพโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

4. จงอธิบายประโยชน์ของการจัดการคุณภาพโดยรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. จงอธิบายประโยชน์หลักของการจัดการคุณภาพโดยรวมในรูปของการประหยัดค่าใช้จ่าย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

 

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



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
จำนวน 2 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
1.2  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายของระบบคุณภาพ 
1.3 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจจุดมุ่งหมายของระบบคุณภาพ 
1.4 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมระบบคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต 
1.5 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการงานอาชีพ 
1.6 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
1.7 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการของการวางแผนในการจัดการงานอาชีพ 
1.8 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ 
1.9 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพเพ่ือการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงงาน

อย่างต่อเนื่อง 
1.10 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการประยุกต์ใช้การเพ่ิมผลผลิตหรือเพ่ิมผลิตภาพในการวางแผนและ

พัฒนาอาชีพ 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ 
3. เนื้อหา 

ความหมายขององค์การ  ความสำคัญหน้าที่ในการจัดองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  กระบวนการจัดองค์การ
ชนิดโครงสร้างองค์การ  และบทสรุป 

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

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ

1.ใบความรู้/เอกสาร
การสอนเรื่อง สมบัติ
ของวัสดุ 
2.ใบแบบฝึกหัด/
แบบทดสอบหลัง
การเรียน 
3.กระดานไวท์บอร์ด 
, ปากกาไวท์บอร์ด 
4.แผ่นใส 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 6 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเร ียนฟังครูบรรยาย

เรื ่องสัญญาณเสียงและ
หล ักการบ ันท ึก เส ี ยง
พ ร ้ อ ม ก ั บ จ ด บ ั น ทึ ก
ซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับนักศึกษา 
หรือสุ่มเรียกนักศึกษาครู
เพ ื ่อซ ักถามหร ือแสดง
ความคิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักศึกษาทำใบงานที่ 1.1

และ 1.2 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกต

5.เครื่องฉายภาพ
ข้ามศรีษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที ่1.1และ 1.2 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 
ในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 



 

 

3. ครบูนัทกึผลการ
ประเมนิ 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

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

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

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6   การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เขียนลงในกระดาษคำตอบ  
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความหมายของระบบคุณภาพ 

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

2. ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 แบ่งเป็น 4 ประเภท มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระบบคุณภาพควรระบุถึงอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จงอธิบายจุดมุ่งหมายของระบบคุณภาพมา 5 ข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. จงอธิบายกิจกรรมระบบคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิตมา 5 ชนิด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. จงบอกความหมายของการจัดการงานอาชีพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. จงอธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดการงานอาชีพมา 4 ข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. จงอธิบายการพัฒนาเป้าหมายของการจัดการอาชีพมา 3 ระยะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

 

8. จงบอกกระบวนการของการวางแผนในการจัดการงานอาชีพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        10.จงอธิบายการวิจัยอย่างละเอียดในการพัฒนาตนเอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

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

 

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


