
 

 

 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิาการเป็นผู้ประกอบการ  รหัสวิชา  20200903 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์เกษมสุข  บุญญา 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



ค าน า 
 แผนการจัดการเรียนรู้  มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพเล่มนี้  เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช  2552  โดยมุ่งเนน้การฝึกทักษะใน

ภาคปฏิบัติให้กับนักศกึษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  จติพิสัย  

และทักษะพิสัย 

 

 

 

        นางสาวเกษมสขุ  บญุญา  

                   หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 1. ด้านความพรอ้ม  10%  

  1.1 เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า  80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง  ได้  IA) 

  1.2 การมาเรียนที่มเีวลาเรียน หมายถึง การมาเรียนทันเวลา และอยู่ตลอดคาบ 

  1.3 การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4 มีเครื่องมอือุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2. ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70 % 

  2.1 ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้ I) 

  2.2 ผลการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ  

  2.3 ต้องเข้าสอบประเมินผลสภาพจริง (ขาดส่งงานได้ I) 

  2.4 ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่  

 3. ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม จรยิธรรม)  20 % 

  3.1 การพูดจา กิรยิามารยาท ความใส่ใจใฝ่รู้  

  3.2 การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน  

  3.3 การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา  

  3.4 การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์  

 4. การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน  

  4.1 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100 A 

  4.2 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79 B+ 

  4.3 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74 B 

  4.4 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69 C+ 

  4.5 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64 C 

  4.6 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59 D+ 

  4.7 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54 D 

  4.8 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

(.....................................................)   (.....................................................) 

         อาจารย์ประจ าวิชา      ตัวแทนนกัศึกษา  

 

 



รายละเอยีดของรายวชิา 

 

สาขาวิชา/คณะ 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

หมวดที่  1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

20200903   การเป็นผู้ประกอบการ 

2.จ านวนหน่วยกิต 

3(3-0-6) 

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 

     3.1  หลักสูตร 

            ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงู  

3.2 ประเภทของรายวิชา 

วิชาการจัดการส านักงาน (หมวดวิชาชีพ) 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

       นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรยีน 

     ภาคการศกึษาที่  1  ปวส. 1 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 

     ไม่มี 

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

     ไม่มี 

8.สถานที่เรยีน 

     อาคาร 2  ช้ัน 3  หอ้ง   2304 

9.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  คร้ังล่าสุด 

15  สิงหาคม  2560 

 

 



ตารางวเิคราะห์สมรรถนะการเรียนรู ้

รหัสวิชา  20200903  วิชา  การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน  3  หนว่ยกิต 

จ านวนหนว่ยกิต  3  หนว่ยกิต  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 3  ช่ัวโมง  รวม  54  ช่ัวโมงต่อภาคเรียน  

 

หน่วยการสอน สมรรถนะการเรียนรู ้

หน่วยการสอนที่  1 

การวางแผนเป้าหมายชวีิตด้วยวงจร

ควบคุมคุณภาพ 

1. การวางแผนด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ 

2. การน า PDCA  ไปใช้ 

3. การวางแผนเป้าหมายชวีิต 

4. การวางแผนเป้าหมายชวีิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

หน่วยการสอนที่  2 

การออม 

1. ความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการออม 

2. เป้าหมายในการออม 

3. ปัจจัยส าคัญในการออม 

4. การวางแผนการออม 

5. การออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทย 

6. รูปแบบการออมเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทย 

หน่วยการสอนที่  3 

การลงทุน 

1. ความหมายและลักษณะการลงทุน 

2. การลงทุนทางการเงิน 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

4. หลักการลงทุน 

5. การลงทุนโดยฝากเงนิกับธนาคารพาณชิย์ 

6. การลงทุนในตราสารหนี้ 

7. การลงทุนในตราสารทุน 

8. การลงทุนโดยท าประกันชีวติ 

9. การลงทุนในกองทุน 

10. การลงทุนประกอบธุรกิจ 

หน่วยการสอนที่  4 

การเป็นผู้ประกอบการ 

1. ความหมายของผูป้ระกอบการ 

2. คุณลักษณะพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ 

3. แนวทางในการเป็นผู้ประกอบการ 

4. การวิเคราะหก์ารเป็นผู้ประกอบการ 

5. แนวทางการหารายได้จากการเป็นผู้ประกอบการ 

6. หนา้ที่ของผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกิจ 



หน่วยการสอนที่  5 

การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน 

1. การวางแผนทางการเงิน 

2. หลักการวางแผนทางการเงิน 

3. การจัดการทางการเงิน 

4. การจัดการเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 

หน่วยการสอนที่  6 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

1.การจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการ 

2. กฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 

3. การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

4. เครื่องหมายการค้า 

5. กฎหมายแรงงาน 

6. กฎหมายประกันสังคม 

หน่วยการสอนที่  7 

รูปแบบแผนธุรกิจ 

1. ความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ 

2. องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

3. ปกหน้า  สารบัญ  และค าน า 

4. บทสรุปผูบ้ริหาร 

5. ประวัติกิจการ  หรอืภาพรวมของกิจการ 

6. การวิเคราะหส์ถานการณ์ 

7. แผนการตลาด 

8. แผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน  

9. แผนการผลิต 

10. แผนการเงนิ 

11. แผนฉุกเฉิน 

12. ภาคผนวก 

หน่วยการสอนที่  8 

หลักเบือ้งตน้ในการบริหารงาน

คุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร 

1. การบริหารคุณภาพเบือ้งตน้ 

2. การเพิ่มผลผลติเบือ้งตน้ 

3. การประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิต 

หน่วยการสอนที่  9 

การประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 

1. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนนิ

ธุรกิจ 

2. แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ด าเนนิชีวติ 

3. การท าบัญชีครัวเรือน 

4. ภูมปิัญญาท้องถิ่นไทย 



หน่วยการสอนที่  10 

การเตรียมความพร้อมของ

ผูป้ระกอบการในอาเซียน 

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 

Community : AEC) 

2. การด าเนินงานเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

3. โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

ภาคธุรกิจของประเทศไทย 

4. สินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สง่ออกไปในตลาด

อาเซียน 

5. การค้าระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน 

หน่วยการสอนที่  11 

การจัดตัง้ธุรกิจรูปแบบต่างๆ 

1. ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ 

2. วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 

3. หนา้ที่ในการประกอบธุรกิจ 

4. โครงสรา้งระบบธุรกิจ 

5. รูปแบบของธุรกิจ 

หน่วยการสอนที่  12 

จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

1. ความหมายของจรรยาบรรณ 

2. จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่มตี่อตนเอง 

3. จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่มตี่อพนักงาน 

4. จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่มตี่อลูกค้า 

5. จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่มตี่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6. จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่มตี่อคูแ่ขง่ขัน 

7. คุณสมบัติของนักธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่  2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.จุดประสงค์รายวิชา 

         1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชวีิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็น

ผูป้ระกอบการ  การวางแผนและการจัดการทางการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

เบือ้งตน้  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

         2. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย  โดยประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ

หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

         3. มีเจคตทิี่ดตี่อการเป็นผู้ประกอบการ  และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผดิชอบ  

รอบคอบ  ขยัน  ประหยัดและอดทน 

2.มาตรฐานรายวิชา 

         1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชวีิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเป็น

ผูป้ระกอบการ  การวางแผนและการจัดการทางการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

เบือ้งตน้  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

         2. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย 

         3. ประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนนิงาน 

         4. ประยุกต์ใชห้ลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและด าเนนิงาน  

3.ค าอธิบายรายวิชา 

ศกึษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชวีิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพการออมและการลงทุน  การเป็น

ผูป้ระกอบการ  การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ

รูปแบบแผนธุรกิจหลักเบือ้งตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร  และการ

ประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 

 

หมวดที่  3.  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

54 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

ไม่ม ี

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

- ช่ัวโมง 

การศกึษาด้วยตนเอง 

108 ช่ัวโมง 

 

2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็น

รายบุคคล 

3  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 



หมวดที่  4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม  จรยิธรรม  ที่ต้องพัฒนา 

- ความมวีินัย 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตอ่เพื่อน 

- มีความตัง้ใจ 

- การมสี่วนรว่ม 

- ไม่เอาเปรียบผูอ้ื่น 

- มีความคิดรเิริ่ม 

- ความสุภาพ  

- เคารพเชื่อฟังครูและผูอ้าวุโส 

- มีความเชื่อมั่น  

- การยอมรับและปฏิบัติตามมตขิองกลุ่ม  

1.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนแบบเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีการตัง้ค าถามหรือตอบค าถาม  หรอืแสดงความ

คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสต่าง ๆ 

- ยกตัวอย่างกรณีศกึษา  ตัวอย่างที่ขาดความรับผดิชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิด

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมวีินัยเรื่องเวลา

การเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา  

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรยีนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม   

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูส้อนคนอื่น ๆ และเพื่อนๆ  ของผูเ้รียนในรายวิชา  

- การประเมนิตามสภาพจริงด้าน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรยีนและการส่งงานที่

มอบหมาย 

- นักศึกษาประเมินตนเอง 

 

 



2. ความรู้ 

 ความรูท้ี่ตอ้งได้รับ 

-      การเป็นผู้ประกอบการ   

-  การออม 

-      การลงทุน 

-      การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน 

-      กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ 

-      รูปแบบแผนธุรกิจ 

-      การบูรณาการเรยีนรู้ในชัน้เรียนกับการเรียนรูด้้วยตนเองในแหล่งการเรียนรูน้อกชั้นเรียน

จากวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  กับรายวิชาอื่น ๆ โดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้การ

ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

วิธีการสอน 

- ใช้การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใช้

หลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการสอนแบบ

ผสมผสาน  

- แนวการสอนวชิาการเป็นผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการน า  ขั้นการ

สอนและขั้นสรุปผลการสอน 

-  แนวการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ  มลีักษณะเป็นการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ที่

เหมาะสมตามวัฒนธรรมให้ผู้เรยีนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางที่ดี การสรา้ง

ทีมงานความรับผดิชอบทักษะทางสังคมโครงสรา้งการเรยีนรู้และวิธีจัดการเรยีนรู้ซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพื่อนในกลุ่ม 

- รูปแบบการเรียนรูโ้ดยใช้โมเดลซิปปา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คอื ทบทวนความรูเ้ดิม 

แสวงหาความรูใ้หม่ การศกึษาท าความเข้าใจสาระการเรียนรูโ้ดยเชื่อมโยงความรู้ใหมก่ับ

ความรูเ้ดิม การแลกเปลี่ยนความรูค้วามเข้าใจกับกลุ่ม การสรุปและจัดระเบียบความรู ้การ

ปฏิบัติและหรอืการแสดงผลงาน สุดท้ายคือการประยุกต์ใชค้วามรู้ 

- การเรียนรูต้ามแนวคิดผู้เรยีนสร้างความรู้ดว้ยตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื ขัน้สังเกต 

โดยผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรยีนโดยผู้เรยีนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกัน

หาปัญหาที่เกิดขึน้ขั้นสรา้งความรู้โดยผู้เรยีนสร้างความรู้จากการศกึษาเอกสารประกอบการ



เรียน ขัน้ขยายความรูโ้ดยการอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกันจากประสบการณ์

ของผู้เรยีน และขั้นตรวจสอบประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน  

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก เป็นรูปแบบการแสดงออกของความคิดที่สามารถ

มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบ 

วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  

- แบบสังเกตการมสี่วนรว่มแสดงความคิดเห็น/ การอภิปรายกลุ่มการประเมนิพฤติกรรมการ

เรียน 

- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

- การประเมนิพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา 

 ทักษะทางปัญญา  ที่ตอ้งพัฒนา 

-      ทักษะการคิด วิเคราะห ์การเป็นผู้ประกอบการ   

-      ทักษะในการคิด วเิคราะห ์การเป็นผู้ประกอบการ   

-      ทักษะการใชค้วามรูใ้นวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  สามารถน าไปในชีวติประจ าวัน  

        วธิีการสอน 

- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   

- การเรียนรูต้ามแนวคิดผู้เรยีนสร้างความรู้ดว้ยตนเองประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คอื ขัน้สังเกต 

โดยผู้สอนเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรยีนโดยผู้เรยีนสังเกตสภาพปัญหา และร่วมกัน

หาปัญหาที่เกิดขึน้ขั้นสรา้งความรู้โดยผู้เรยีนสร้างความรู้จากการศกึษาเอกสารประกอบการ

เรียน ขัน้ขยายความรูโ้ดยการอภปิรายแลกเปลี่ยนความรูซ้ึ่งกันและกันจากประสบการณ์

ของผู้เรยีน และขั้นตรวจสอบประเมินความรู้ที่ได้รับโดยการน าเสนองาน  

- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิก เป็นรูปแบบการแสดงออกของความคิดที่สามารถ

มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบ 

- มอบหมายภาระงานรายบุคคล และงานกลุ่ม 

 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการโต้ตอบและการแสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน  ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  

- การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน  

- การสอบย่อย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

- การประเมนิพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  ที่ตอ้งพัฒนา 

- ทักษะการสรา้งสัมพันธภาพการที่ดีในการท างานและความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  

 วิธีการสอน 

- ใช้แนวการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ  มลีักษณะเป็นการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ที่

เหมาะสมตามวัฒนธรรมให้ผู้เรยีนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ การพึ่งพาอาศัยกันในทางที่ดี การสรา้ง

ทีมงาน ความรับผดิชอบ ทักษะทางสังคม โครงสรา้งการเรียนรูแ้ละวิธีจัดการเรียนรู ้ซึ่งมี

หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพื่อนในกลุ่ม  

- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มท างานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อสร้าง

ความคุ้นเคยและเรียนรู้ระหว่างกัน 

- ก าหนดความรับผิดชอบของผู้เรยีนรายบุคคลใหชั้ดเจน 

 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจากการท ากิจกรรมรายบุคคล 

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ตอ้งพัฒนา  

- ทักษะการคัดเลือกแหล่งข้อมูล   

- ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูล/เพิ่มเติมความรูท้างอนิเตอร์เน็ต   

- ทักษะการใช ้ Power  point  ในการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมาย   

- ทักษะการใชภ้าษาในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพูดอย่างเหมาะสม  

- การศกึษานอกสถานที่ โดยใช้อนิเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมอื   

 วิธีการสอน 

- ใช้  PowerPoint  ที่นา่สนใจ  ชัดเจน  งา่ยต่อการตดิตามท าความเข้าใจ  ประกอบการสอน

ในชั้นเรียน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอนิเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้น

ให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและสบืค้นขอ้มูล 



- การแนะน าเทคนิคการสบืค้นขอ้มูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การมอบหมายงานที่ตอ้งมกีารน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและการพูดประกอบสื่อเทคโนโลยี 

 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทักษะการใชส้ื่อและการใชภ้าษาพูดจากการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน  

- ประเมินรายงานการสบืค้นขอ้มูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ  หมายเลขท้ายข้อผลการเรียนรู้  คอื  ล าดับข้อของผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1  แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 

 

จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน  และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 

1-2 หน่วยที่ 1  การวางแผน

เป้าหมายชีวิตด้วยวงจร

ควบคุมคุณภาพ  

- การวางแผนด้วยวงจรการ

ควบคุมคุณภาพ 

- การน า PDCA  ไปใช้ 

- การวางแผนเป้าหมายชวีิต 

- การวางแผนเป้าหมายชวีิต

ด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

6 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมาย

ชีวติด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ 

(4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง การ

วางแผนเป้าหมายชวีิตด้วยวงจร

ควบคุมคุณภาพ 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

3 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่  2  การออม  

- ความหมาย  ความส าคัญ  

และประโยชน์ของการออม 

- เป้าหมายในการออม 

- ปัจจัยส าคัญในการออม 

- การวางแผนการออม 

- การออมเพื่อเกษียณอายุใน

3 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการออม 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทย 

- รูปแบบการออมเพื่อ

เกษียณอายุในประเทศไทย 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง การ

ออม 

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 การลงทุน  

- ความหมายและลักษณะ

การลงทุน 

- การลงทุนทางการเงิน 

- ผลตอบแทนจากการลงทุน 

- หลักการลงทุน 

- การลงทุนโดยฝากเงนิกับ

ธนาคารพาณชิย์ 

- การลงทุนในตราสารหนี้ 

- การลงทุนในตราสารทุน 

- การลงทุนโดยท าประกัน

ชีวติ 

- การลงทุนในกองทุน 

- การลงทุนประกอบธุรกิจ 

 

 

6 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการลงทุน  

(4)ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง การ

ลงทุน  

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนลงมอืปฏิบัติ 

(6) ให้ผู้เรยีนได้แสดงความคิดเห็น

ระหว่างเรียนในชัน้เรียน 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-6 หน่วยที่ 4  การเป็น

ผู้ประกอบการ  

- ความหมายของ

ผูป้ระกอบการ 

- คุณลักษณะพืน้ฐานของ

ผูป้ระกอบการ 

- แนวทางในการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

- การวิเคราะหก์ารเป็น

ผูป้ระกอบการ 

- แนวทางการหารายได้จาก

การเป็นผู้ประกอบการ 

- หน้าที่ของผูป้ระกอบการใน

การด าเนินธุรกิจ 

6 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3)ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ  

(4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง การ

เป็นผู้ประกอบการ  

(5)  ผูเ้รียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมต่าง ๆ  

(6)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

(7)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 

7 หน่วยที่   5  การจัดหาและ

การวางแผนทางการเงิน 

- การวางแผนทางการเงิน 

- หลักการวางแผนทางการ

เงิน 

- การจัดการทางการเงนิ 

- การจัดการเงนิสดและ

สินทรัพย์สภาพคล่อง 

3 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการจัดหาและการ

วางแผนทางการเงิน 

(4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง การ

จัดหาและการวางแผนทาง

การเงนิ 

(5)  ครูผูส้อนออกมาพูดถึง

ประเพณีของหมู่บ้านตนเอง 

 (6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อ

ประเมินความเข้าใจ 

นางสาวเกษมสุข  บุญญา 



(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

 (8)  มอบหมายใหผู้เ้รียนปฏิบัติ

กิจกรรมในบทเรียน 

8 หน่วยที่  6กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการเป็น

ผู้ประกอบการ  

- การจดทะเบียนพาณชิย์ของ

ผูป้ระกอบการ 

- กฎหมายภาษีตามประมวล

รัษฎากร 

- การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

- เครื่องหมายการค้า 

- กฎหมายแรงงาน 

- กฎหมายประกันสังคม 

3 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การเป็นผู้ประกอบการ 

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

(5)  ครูผูส้อนให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

กิจกรรมที่มอบหมาย 

(6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

นางสาวเกษมสุข   บุญญา 

9-11 หน่วยที่  7รูปแบบแผน

ธุรกิจ  

- ความหมายและ

ความส าคัญของแผนธุรกิจ  

- องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

- ปกหนา้  สารบัญ  และค า

น า 

- บทสรุปผูบ้ริหาร 

- ประวัตกิิจการ  หรอื

9 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับรูปแบบแผนธุรกิจ  

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่องรูปแบบ

นางสาวเกษมสุข   บุญญา 



ภาพรวมของกิจการ 

- การวิเคราะหส์ถานการณ์ 

- แผนการตลาด 

- แผนการบริหารจัดการและ

แผนการด าเนินงาน 

- แผนการผลิต 

- แผนการเงนิ 

- แผนฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก 

แผนธุรกิจ  

(5)  ครูผูส้อนให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

กิจกรรมที่มอบหมาย 

(6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

12 หน่วยที่  8หลักเบื้องต้นใน

การบรหิารงานคุณภาพและ

เพิ่มผลผลิตในองค์กร  

- การบริหารคุณภาพเบือ้งตน้ 

- การเพิ่มผลผลติเบือ้งตน้ 

- การประยุกต์ใชห้ลักการ

บริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิต 

3 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับหลักเบือ้งตน้ในการ

บริหารงานคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในองค์กร   

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่องหลัก

เบือ้งตน้ในการบริหารงาน

คุณภาพและเพิ่มผลผลิตใน

องค์กร   

(5)  ครูผูส้อนให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

กิจกรรมที่มอบหมาย 

(6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

นางสาวเกษมสุข   บุญญา 

13 หน่วยที่  9การประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการเป็น

3 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

นางสาวเกษมสุข   บุญญา 



ผู้ประกอบการ  

- การประยุกต์ใชป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด าเนนิธุรกิจ 

- แนวทางการน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ด าเนนิชีวติ 

- การท าบัญชคีรัวเรือน 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็น

ผูป้ระกอบการ    

 (4)  ครูผูส้อนอธิบายเรื่องการ

ประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการเป็นผู้ประกอบกา  

(5)  ครูผูส้อนให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

กิจกรรมที่มอบหมาย 

(6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

14-15 หน่วยที่  10การเตรยีม

ความพร้อมของ

ผู้ประกอบการในอาเซียน 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(ASEAN Economic 

Community : AEC) 

- การด าเนนิงานเพื่อไปสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

- โอกาสและผลกระทบของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย 

- สนิค้าอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยที่สง่ออกไปใน

ตลาดอาเซียน 

- การค้าระหว่างประเทศไทย

6 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม

ของผู้ประกอบการในอาเซียน 

(4)ครูผูส้อนอธิบายเรื่องการ

เตรียมความพรอ้มของ

ผูป้ระกอบการในอาเซียน 

(5)  ครูผูส้อนให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

กิจกรรมที่มอบหมาย 

(6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

นางสาวเกษมสุข   บุญญา 



กับอาเซียน (7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

16 หน่วยที่  11การจัดตั้งธุรกิจ

รูปแบบต่างๆ  

- ความหมายและ

ความส าคัญของธุรกิจ 

- วัตถุประสงค์ของการ

ประกอบธุรกิจ 

- หน้าที่ในการประกอบธุรกิจ 

- โครงสร้างระบบธุรกิจ 

- รูปแบบของธุรกิจ 

3 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับการจัดตัง้ธุรกิจรูปแบบ

ต่างๆ  

(4)ครูผูส้อนอธิบายเรื่องการ

เตรียมความพรอ้มของ

ผูป้ระกอบการในอาเซียน 

(5)  ครูผูส้อนให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

กิจกรรมที่มอบหมาย 

(6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

นางสาวเกษมสุข   บุญญา 

17 หน่วยที่  12จรรยาบรรณ

ของนักธุรกิจ  

- ความหมายของ

จรรยาบรรณ 

- จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่

มีต่อตนเอง 

- จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่

มีต่อพนักงาน 

- จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่

มีต่อลูกค้า 

- จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่

มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3 (1) ให้ท าแบบประเมินผลตนเอง

ก่อนเรียน 

(2) การน าเข้าสู่บทเรียน และ

เนือ้หาสาระการเรียนรูส้อดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม ตามที่ก าหนด

ในหมวด 4 

(3) ครูผูส้อนซักถามผู้เรยีน

เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนัก

ธุรกิจ  

(4)ครูผูส้อนอธิบายเรื่อง

จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

(5)  ครูผูส้อนให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

นางสาวเกษมสุข   บุญญา 



- จรรยาบรรณของนักธุรกิจที่

มีต่อคู่แข่งขัน 

- คุณสมบัติของนักธุรกิจ 

กิจกรรมที่มอบหมาย 

(6) ครูผู้สอนสอบถามเพื่อประเมนิ

ความเข้าใจ 

(7)  ผูเ้รียนเข้าใจและสามารถ

ตอบค าถามได้ 

5.2  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิผลการศกึษา สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

จติพิสัย 

30 

30 

20 

30% 

30% 

20% 

 วิเคราะหก์รณีศกึษา  การค้นคว้า  การท า

แบบฝกึหัด 

การท ารายงานบุคคลและผลงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศกึษา 

20% 

 

หมวดที่  6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.หนังสือ  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

เพ็ญศร ี เลิศเกียรติวิทยา. การเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เอมพันธ์., 2556 

 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

     - จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 

     - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

     - ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ดที่ครูผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผูเ้รียน 

2. การประเมินการสอน 

 -   ประเมินจากความสนใจ ความต้ังใจ และการรว่มกิจกรรมการเรียนรูข้องผู้เรยีน  



 โดยการจัดท าแบบบันทึกหลังการสอน 

    -    แฟ้มงานของผู้เรยีน  

     -  คะแนนสอบของผูเ้รียน 

     -  การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

     -   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

     -   การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

      -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษาโดยครูผู้สอนในกลุ่มเดียวกัน  

      -  มีการตัง้คณะกรรมการในรายวิชาตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรูข้องผู้เรยีนโดย  

ตรวจสอบข้อสอบรายงานวิธีการประเมนิผู้เรยีนและการประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียน  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 - รวบรวมข้อมูลจากการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและพัฒนาผู้เรยีนพร้อมปรับปรุงเนื้อหาความ

ยากง่ายใหส้อดคล้องกับศักยภาพผูเ้รียน และระดับช้ันการเรียนรู้ 

      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูส้อนในกลุ่มวชิาเดียวกันและตา่งวิชาเพื่อเป็นข้อมูลสู่การปรับปรุงและ

พัฒนาต่อไป 

     - น าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงโดยการมสี่วนรว่มจาก

ผูเ้กี่ยวข้องดา้นปัจจัยสนับสนุน 

- น าสู่การปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป และด าเนินการตามกระบวนการ PDCA 

 

 


