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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยที่  1 
รหัสวิชา  10000703 วิชา  ธุรกิจและการเป็น   
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  1 

ชื่อหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ จ านวนชั่วโมง 3 ช่ัวโมง 

 
แนวคิด 
 การด าเนินธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการเกษตร และธุรกิจการ
บริการ  ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจท่ีก าลังกระท า  องค์ประกอบต่างๆ ในการ
ด าเนินธุรกิจ และคุณลักษณะท่ัวไปของธุรกิจ  เพื่อเป็นความรู้เบ้ืองต้นในการบริหารและจัดการในธุรกิจ
ประเภทนั้นๆ และยังเป็นการศึกษาธุรกิจท่ีก าลังด าเนินการอยู่ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อท่ีจะพัฒนาธุรกิจให้
เป็นธุรกิจให้มีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย  โดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ต่อไป ผู้ประกอบการจึงต้อง
เลือกรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้ชัดเจน ในการเริ่มเปิดด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ก่อนตัดสินใจด าเนินธุรกิจต้องพิจารณาเลือกรูปแบบของธุรกิจให้เหมาะสมท่ีสุด และมีความ
เข้าใจในหน้าท่ีของผู้ประกอบการ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจประเภทนั้นๆ  
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของผู้ประกอบการ  
2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
3. หน้าท่ีของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของผู้ประกอบการได้  
2. บอกคุณสมบัติของผู้ประกอบการได้ 
3. อธิบายหน้าท่ีของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจได้ 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนกล่าวถึงผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ท่ีคิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการ

วางแผนการด าเนินงาน และด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลก าไรท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง โดยมี
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แนวคิดในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท่ีส าคัญเพื่อให้เป้าหมายไปสู่ผู้บริโภค ได้แก่ 
ยึดมั่นหลักการ Consumer Command และ Product Command โดยศึกษาสินค้า
เกษตรท่ีมีโอกาสเพิ่มมูลค่า ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และศึกษากลุ่มสินค้าในตลาดท่ีมี
ยอดจ าหน่ายไม่มาก และมีคู่แข่งขันน้อย เพื่อสร้างตลาดเฉพาะ  (Nish Market) ให้กับ
สินค้าท่ีจะอยู่ได้นานและขยายตัวได้ดี ฯลฯ เป็นต้น  เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความ
เข้าใจในการจัดซื้อสินค้าตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มผู้จัดซื้อ  และสอดคล้องต่อผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังของผู้เรียนในสัปดาห์นี้ 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยการบรรยาย (Lecture) ใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา

สาระให้น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยกล่าวถึง
ความหมายของผู้ประกอบการ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ และหน้าท่ีของผู้ประกอบการ
ในการด าเนินธุรกิจโดยยกตัวอย่างประกอบเพื่อส่ือความหมายให้เข้าใจง่ายขึ้น และได้
อธิบายถึงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศในส่ิงท่ีต้องการสอนแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียน
ซักถาม แล้วประเมินการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนยกตัวอย่างประกอบหัวข้อแต่ละเรื่อง  

2. การบรรยาย โดยใช้ข่าวกรณีศึกษาการส่งออกของสินค้า OTOP โดยการสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจ  ซึ่งนับว่าส าคัญมากในปัจจุบัน ว่ามีวิธีด าเนินการกันอย่างไรบ้าง  

3. ครูผู้สอนน าภาพข่าวประกอบกับการใช้ส่ือประกอบแผ่นใส เพื่อส่ือความหมายให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ให้ผู้เรียนได้ซักถามประกอบกับการบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็น 
2. ผู้เรียนน าข่าวสารในปัจจุบันจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ และอื่นๆ เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ การสนับสนุนด้านการด าเนินธุรกิจ ฯลฯ มาน าเสนอเพื่อให้เห็นความส าคัญของ
ธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ข่าวนั้น ๆ ให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการ 

3. ผู้เรียนยกตัวอย่างการด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจสปา ธุรกิจท่องเท่ียว OTOP ฯลฯ เป็นต้น 
4. ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการบรรยาย และกิจกรรมการบรรยายตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง  และปฏิบัติกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามใบงาน 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม หรืออภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกัน และทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องท่ีบรรยายโดยวิธีการสุ่มถาม
ผู้เรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล   ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้และน างานท่ี
มอบหมายทุกช้ินส่งผู้สอน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. ข่าวและภาพข่าว 
3. แผ่นใส 
4. ใบงาน 

 
 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ 
     อันพึงประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มจึงถือว่า  

ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที่  1 
รหัสวิชา  10000703 วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  2 

ชื่อหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ จ านวนชั่วโมง 3
ชั่วโมง 

แนวคิด 
การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจด้านการเกษตร และธุรกิจการ

บริการ  ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจท่ีก าลังกระท า  องค์ประกอบต่าง ๆ ในการ
ด าเนินธุรกิจ และคุณลักษณะท่ัวไปของธุรกิจ  เพื่อเป็นความรู้เบ้ืองต้นในการบริหารและจัดการในธุรกิจ
ประเภทนั้น ๆ และยังเป็นการศึกษาธุรกิจท่ีก าลังด าเนินการอยู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อท่ีจะพัฒนาธุรกิจให้
เป็นธุรกิจให้มีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย  โดยน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาใช้ต่อไป   ผู้ประกอบการจึง
ต้องเลือกรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้ชัดเจน ในการเริ่มเปิดด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ก่อนตัดสินใจด าเนินธุรกิจต้องพิจารณาเลือกรูปแบบของธุรกิจให้เหมาะสมท่ีสุด และมีความ
เข้าใจในหน้าท่ีของผู้ประกอบการ ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจประเภทนั้น ๆ  
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
2. กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะการเป็นผู้ประกอบการได้ 
2. วิเคราะห์กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจได้ 
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนกล่าวถึงผู้ประกอบการ  เป็นบุคคลท่ีมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ  และสามารถหา

ช่องทางท่ีจะสร้างธุรกิจของตนเอง และพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ต้ังแต่
ตัดสินใจท่ีจะเริ่มด าเนินธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมต้องการผู้ประกอบการท่ีมี
ความสามารถหลายๆ ด้านซึ่งพิจารณาลักษณะผู้ประกอบการจากพฤติกรรมต่างๆ ได้แก่ มี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) เรียนรู้หรือสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของการด าเนิน
ธุรกิจ  ยอมรับความเส่ียง (Risk) ฯลฯ เป็นต้น ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงหลักโดยท่ัวไปในการน า
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ปรัชญามาใช้ในกิจการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture) อาศัยการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ

ของหลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีการเข้าสู่ลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  และใช้กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นเทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยการ เล่าถึงการประกอบธุรกิจท่ีได้น าเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ ซึ่งเป็น
ท่ีน่าช่ืนชมและเกิดความภาคภูมิใจมาก เป็นส่ิงท่ีต้องการสอนแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนซักถาม 
แล้วประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม และ
ยกตัวอย่างประกอบทุกครั้ง และข้อความรู้อื่น ๆ ท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

2. การบรรยาย โดยใช้กรณีศึกษาการส่งสินค้า OTOP ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่ง
อออก ถนนรัชดา ซึ่งมีธุรกิจหลายประเภท เช่น สมุนไพร  ผ้าไหม เครื่องประดับ สินค้าหัต
กรรมฯลฯ ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างมาเพียง 1 ชนิด และประกอบด้วยกลยุทธ์ในการขยาย
ธุรกิจ 

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ผู้เรียนได้ซักถามประกอบกับการบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็น 
2. ผู้เรียนน าเสนอสรุปและวิเคราะห์กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามใบงาน 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. สรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม หรืออภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกัน ต่อจากนั้นยังมีการทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องท่ีบรรยายด้วย
วิธีการต่างๆ  เช่น การสุ่มถามผู้เรียน หรือ การให้ท าแบบทดสอบ เป็นต้น 

2. ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้และน างานท่ีมอบหมายทุกช้ินส่งผู้สอน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. กรณีศึกษาท่ีผู้เรียนเลือกน าเสนอ 
3. ใบงาน 
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การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
     จึงถือว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 1 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการได้ 
การมอบหมายงาน 

1. ก าหนดให้กลุ่มผู้เรียนหรือผู้เรียนน ากรณีศึกษาการประกอบธุรกิจมา 1   แห่งซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อธุรกิจ 
1. ศักยภาพ/คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
2. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
3. การตลาดธุรกิจ 

3.1 ภาพรวมธุรกิจ 
3.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด  
3.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
3.4 ธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม  
3.5 ส่วนผสมทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ์ / การบริการ  
การก าหนดราคา  
ท าเลท่ีต้ังและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด  

 

4. การผลิตสินค้า 
4.1 ลักษณะท่ัวไปของสินค้า 
4.2 ตอนการผลิตสินค้า และ สูตรการผลิต

สินค้า 
4.3 การเก็บรักษาสินค้า 
4.4 แหล่งท่ีสามารถให้ความรู้ด้านการผลิต 

5. การบริหารธุรกิจ 
5.1 ระบบการจัดองค์กร 
5.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการ

บริหาร 
6. การเงินและการลงทุนธุรกิจ 

6.1 การลงทุนในรูปแบบร้าน (Stand-
Alone)  

6.2 ลงทุนรูปแบบคอร์เนอร์และรถเข็น 
7. เงื่อนไขและข้อจ ากัดท่ีส าคัญ 
8. ปัจจัยท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

2. น ารายละเอียดและรูปภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าเป็นรูปแบบรายงาน เพ่ือน าส่งครูผู้สอน 
ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1……………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………..….. 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

หน่วยที่  2 

รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  3 

ชื่อหน่วย  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

ในการประกอบธุรกิจใด ๆ  ก็ตาม จะต้องมีจุดมุ่งหมายด้วยกันท้ังนั้น  เมื่อธุรกิจตกลงใจท่ีจะท า
การผลิตสินค้าหรือแล้ว  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้  ดังนั้นธุรกิจจึงมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันมาก  เพราะเป็นองค์การท่ีผลิตสินค้าหรือ
บริการท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานของการด าเนินชีวิตหรือปัจจัย 4 แล้ว  และผลิตส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินชีวิต การผลิตของธุรกิจ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  มีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะนอกจากจะผลิตเพื่อสนองแก่ประชาชนภายในประเทศแล้ว ยังผลิต
เพื่อส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศอีกเพื่อน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศไทยโดยรัฐบาลจะได้
เงินเพิ่มเติมจากภาษีของรัฐ และน าไปพัฒนาประเทศ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ 
2. วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 
3. ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ 
4. ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและความส าคัญของธุรกิจได้ 
2. บอกวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจได้ 
3. บอกปัจจัยในการประกอบธุรกิจได้ 
4. บอกประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้ 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้เรียนเล่าถึงธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการ

ซื้อขายแลกเปล่ียนกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประโยชน์หรือก าไรจากการกระท า
กิจกรรมนั้น ทุกคนมีความต้องการอยู่ 2 ประการ คือความต้องการขั้นพื้นฐานต่อการ
ด ารงชีวิต (Needs) ได้แก่ปัจจัย 4 คือ อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค 
และความต้องการท่ีมนุษย์อยากมี (Wants) แต่ถ้าไม่มีส่ิงเหล่านี้ มนุษย์ก็สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้ เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจจึงมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินธุรกิจของมนุษย์ เพราะธุรกิจเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความ
ต้องการของมนุษย์ 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ครูผู้สอนใช้วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย (Deduction) เป็นการสอนจากหลักการไปสู่ตัวอย่าง

ย่อยๆ ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการน าหลักการไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ในเรื่อง ความหมาย
และความส าคัญของธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ ปัจจัย  และประโยชน์ใน
การประกอบธุรกิจ 

2. ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยในการประกอบธุรกิจ และประโยชน์ต่างๆ 
โดยต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

3. ยกตัวอย่างธุรกิจประเภท “สินค้า OTOP” ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ใหม่ท่ีก าลังมี
ปัญหา เพราะว่า “สินค้า OTOP” เป็นสินค้าท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาโดยชุมชน หรือท่ีเรียกว่า
ธุรกิจของชาวบ้านจากตัวอย่างเหล่านี้จะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติน าความรู้ ความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
5. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กิจกรรมผู้เรียน  
1. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติน าความรู้ ความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ในการประกอบ

ธุรกิจโดยเลือกมาเพียง 1 เรื่อง และก าหนดปัจจัยในการด าเนินธุรกิจต่างๆ เข้ามาวิเคราะห์
สถานการณ์  

2. ผู้เรียนน าเสนอ และสรุปวิเคราะห์สถานการณ์  ซักถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  
ปฏิบัติตามใบงานทุกขั้นตอนท่ีได้รับมอบหมาย 

ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. เมื่อเห็นว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการ  ข้อสรุปแล้ว ให้ผู้เรียนฝึกการน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ผู้เรียนท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงานทุกช้ินส่งครูผู้สอน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ธุรกิจท่ีผู้เรียนเลือกน าเสนอ 
3. ใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที่  2 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  4 

ชื่อหน่วย  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

ในการประกอบธุรกิจใดๆ  ก็ตาม จะต้องมีจุดมุ่งหมายด้วยกันท้ังนั้น  เมื่อธุรกิจตกลงใจท่ีจะท า
การผลิต  สินค้าหรือแล้ว  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้  ดังนั้นธุรกิจจึง
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันมาก เพราะเป็นองค์การท่ีผลิตสินค้าหรือ
บริการท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานของการด าเนินชีวิตหรือปัจจัย 4 แล้ว  และผลิตส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินชีวิต การผลิตของธุรกิจ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  มีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะนอกจากจะผลิตเพื่อสนองแก่ประชาชนภายในประเทศแล้ว ยังผลิต
เพื่อส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศอีกเพื่อน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศไทยโดยรัฐบาลจะได้
เงินเพิ่มเติมจากภาษีของรัฐ และน าไปพัฒนาประเทศ 
 
สาระการเรียนรู้ 

5. หน้าท่ีในการประกอบธุรกิจ 
6. โครงสร้างระบบธุรกิจ 
7. คุณสมบัติของนักธุรกิจ 
8. ประเภทของการประกอบธุรกิจ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

5. บอกหน้าท่ีในการประกอบธุรกิจได้ 
6. อธิบายโครงสร้างระบบธุรกิจได้ 
7. บอกคุณสมบัติของนักธุรกิจได้ 
8. บอกและวิเคราะห์ประเภทของการประกอบธุรกิจได้ 
9. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้สอนได้เล่าถึงการจัดการด้านธุรกิจนั้น เพื่อใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ผลิตสินค้าและบริการ

เพื่อท่ีจะจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคท่ีเป็นเป้าหมายจะได้รายได้ เข้ามาในองค์การธุรกิจธุรกิจ
จะท ารายได้นั้นมาจัดสรรให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งจะน าไปลงทุน
ต่อ เพื่อการขยายกิจการภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ซึง่จะครบวงจรของ
ธุรกิจอย่างง่ายๆ  

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
2. ครูผู้สอนยังคงใช้วิธีการสอนโดยการนิรนัย (Deduction) เหมือนกับสัปดาห์ท่ีผ่านมา 

เพราะเป็นเรื่องต่อเนื่องกนั  
3. ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ข้อสรุปเกี่ยวกับหน้าท่ีในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างระบบธุรกิจ        

คุณสมบัติของนักธุรกิจ และประเภทของการประกอบธุรกิจ ท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
ด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม และน าตัวอย่างการส่งออกของบริษัท ชาผง จ ากัด 
มาให้ผู้เรียนศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการน าไปประยุกต์ใช้ 

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนน ากรณีศึกษาของกิจการมาประกอบการเรียน 1 แห่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดของงานท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะของตลาดต่างประเทศ 

5. ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมผู้เรียน  
6. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติน าความรู้ ความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นไปใช้ในก าหนดลักษณะตลาดของ

ต่างประเทศ โดยเลือกมาเพียง 1 กิจการ  
7. ผู้เรียนน าเสนอ สรุปวิเคราะห์สถานการณ์ ซักถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ปฏิบัติ

ตาม      ใบงานทุกขั้นตอนท่ีได้รับมอบหมาย 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
8. ผู้เรียนสรุปโดยการ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสุ่มผู้เรียนตอบค าถามเพื่อ

ทดสอบความรู้ของผู้เรียน  ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลงานทุกช้ินส่งครูผู้สอน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. กรณีศึกษา 
3. ใบงาน 
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การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 1 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เร่ือง ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้ 
การมอบหมายงาน 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามสภาพการเรียนการสอน 
2. ก าหนดให้กลุ่มผู้เรียนหรือผู้เรียนน ากรณีศึกษาการด าเนินธุรกิจมา 1 แห่ง เพื่อศึกษาสาระ       

การเรียนรู้ต่อไปนี ้
2.1 ความส าคัญของธุรกิจท่ีน ามาศึกษา 
2.2 วัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจ 
2.3 ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ 
2.4 ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ 

2.5 โครงสร้างระบบธุรกิจ 
2.6 คุณสมบัติของนักธุรกิจ 
2.7 ประเภทของการประกอบธุรกิจ 

3. น ารายละเอียดและรูปภาพประกอบต่างๆ เช่นผลิตภัณฑ์  และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าเป็น
รูปแบบรายงาน เพื่อน าส่งครูผู้สอน 

4. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพท่ีแท้จริงและส่งผู้สอนเพื่อประเมินผลอีกครั้ง 
 
ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1……………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………..….. 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………. 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที่  3 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังท่ี  5 

ชื่อหน่วย  องค์ประกอบในการท าธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

การด าเนินธุรกิจต่างๆ  ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
และการบริหารองค์การ  การติดต่อส่ือสารในธุรกิจ  การบัญชีท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ การเงินท่ี
เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจการตลาดท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ การบริหารงานบุคคลและงาน
ส านักงาน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ  และน าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อ
การประกอบธุรกิจต่อไป 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การจัดการและการบริหารองค์การ 
2. การติดต่อส่ือสารในธุรกิจ  
3. การบัญชีท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายการจัดการและการบริหารองค์การได้ 
2. อธิบายและติดต่อส่ือสารในธุรกิจได้ 
3. อธิบายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจได้ 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันทบทวนองค์การ หมายถึงกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปด าเนิน

กิจการร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์การด าเนินงานอย่างเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจ ได้แก่ความ
อยู่รอด (Survival)  หรือความเจริญเติบโต (Growth) ซึ่งมิใช่อยู่รอดเท่านั้น แต่ยังสามารถ
ท่ีจะเติบโตขยายกิจการ และแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และ
สะท้อนภาพพจน์ให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเช่ือม        โยงระหว่างเนื้อหาต่อไป 
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ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ใช้เทคนิคการสอนวิธีสอนโดยใช้การอุปนัย (Induction) เป็นวิธีสอนท่ีให้ ผู้เรียนสรุป

หลักการหรือแนวคิดจากตัวอย่างต่างๆ ด้วยตนเองช่วยให้ผู้เรียนได้คิดได้ท าความเข้าใจด้วย
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถจับ
หลักการ หรือประเด็นส าคัญได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้หลักการ/แนวคิด หรือ
ข้อความรู้ต่าง ๆ อย่างเข้าใจในเรื่อง 
1.1 การจัดการและการบริหารองค์การ 
1.2 การติดต่อส่ือสารในธุรกิจ  
1.3 การบัญชีท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ 

2. ยกตัวอย่างต่างๆ ท่ีมีลักษณะส าคัญ ของข้อความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และมอบหมายให้ผู้เรียนน ากรณีศึกษาของธุรกิจมาน าเสนอในช้ันเรียนคนละ 1 แห่ง  

กิจกรรมผู้เรียน 
1. สรุปหลักการ/แนวคิด ท่ีได้จากกรณีศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ศึกษาและวิเคราะห์หาหลักการท่ีแฝงอยู่ในตัวอย่างหรือกรณีศึกษา ซึ่งมีประเด็นค าถามท่ี

สามารถน าผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและวิเคราะห์ได้ตรง
วัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ถ้าผู้เรียนท าได้ไม่ถูกต้อง ผู้สอนสามารถใช้ค าถามเพิ่มเติม ใน
ลักษณะท่ีเป็นการบอก    ค าตอบ ช่วยให้ผู้เรียนได้คิด ได้ท าความเข้าใจด้วยตนเอง  

3. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นต่อไป โดยการตั้งประเด็นค าถามเพิ่มเติมและให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
คิดร่วมกันวิเคราะห์ เป็นกลุ่มย่อย เพื่อจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น กระตุ้นและ
ตรวจสอบความคิดของกันและกันจะน าไปสู่ความคิดท่ีรอบครอบและถูกต้องมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การร่วมกนัคิดเป็นกลุ่มนี้ก็มีข้อเสียตรงท่ีว่า  ผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้า  มักจะถูก
ครอบง าหรือถูกข่มโดยผู้เรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วกว่า  ผู้สอนจึงจัดให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการคิด
เป็นรายบุคคลก่อนท่ีจะอภิปรายกลุ่ม  และใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อยอย่างท่ัวถึง  และเท่าเทียมกันพอสมควร 

4. ปฏิบัติตามใบงานทุกขั้นตอนท่ีได้รับมอบหมาย 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้เรียนสรุปและน าข้อสรุปไปใช้ โดยช่วยกันยกตัวอย่างจากประสบการณ์ท่ีเคยพบหรือเห็น

จากกิจการต่างๆ ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ ช่วยให้ความรู้เกิด
ประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริง และสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจท่ีแน่นขึ้น และยัง
เป็นโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย 

2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและน าผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. แผ่นใส 
3. กรณีศึกษา   และใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที่  3 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  6 

ชื่อหน่วย  องค์ประกอบในการท าธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

การด าเนินธุรกิจต่างๆ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
และการบริหารองค์การ การติดต่อส่ือสารในธุรกิจ การบัญชีท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ การเงินท่ี
เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจการตลาดท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ การบริหารงานบุคคลและงาน
ส านักงาน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ และน าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อการประกอบธุรกิจต่อไป 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การเงินท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธรุกิจ 
2. การตลาดท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ 
3. การบริหารงานบุคคลและงานส านักงาน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายการเงินท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจได้ 
2. อธิบายและวิเคราะห์การตลาดท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจได้ 
3. อธิบายและวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลและงานส านักงานได้ 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนกล่าวถึงผู้การประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปจะมีหัวหน้างานการเงินควบคุมดูแลการใช้

จ่าย ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็รายงานผู้บังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญบาง
ประการคือก าไร(Profitability) ทุกธุรกิจควรมีสภาพคล่องสามารถมีเงินจ่ายได้เพียงพอเมื่อ
ถึงก าหนดท่ีต้องการ ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงักและอยู่รอดได้การ
ประกอบการในธุรกิจจึงต้องมีก าไร สภาพคล่อง (Liquidity) ถ้าธุรกิจด ารงสภาพคล่องสูงก็
จะประสบกับปัญหาก าไรต่ า เพราะสินทรัพย์หมุนเวียนมิได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ให้เต็มท่ี
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เพราะน ามาถือไว้มาก  เพื่อให้มีสภาพคล่องสูงจึงเสียโอกาสน าไปลงทุนอย่างอื่นท่ีให้
ผลตอบแทนสูง  ตามหน้าท่ีทางการเงินเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่าย
การเงิน  ท่ีต้องท าเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน ซึ่งแต่ละองค์การจะแตกต่างกัน ซึ่งยึดถือ
หลักท่ีมีลักษณะเดียวกัน  เช่น มีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งการเงินภายนอก  เงินทุนจะถูก
น าจัดสรรไปใช้ในทางต่างๆ กัน การไหลของเงินทุนจะมีบทบาทท่ีส าคัญในการจัดการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การ หน้าท่ีทางการเงินท่ีส าคัญจะต้องด าเนินโดยองค์การ
ทุกๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นองค์การท่ีประกอบธุรกิจ  หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐบาล  หรือ
องค์การอื่นๆ ท่ีมีการด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไร เงินทุนเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน
ขององค์การได้มาจากบุคคล  และสถาบันการเงิน   

ขั้นสอน    
กิจกรรมผู้สอน 
1. ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนวิธีสอนโดยใช้การอุปนัย (Induction) เป็นวิธีสอนท่ีให้ผู้เรียน

สรุปหลักการหรือแนวคิดจากตัวอย่างต่าง ๆ ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดได้ท าความ
เข้าใจด้วยตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถ
จับหลักการ หรือประเด็นส าคัญได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้หลักการ/แนวคิด หรือ
ข้อความรู้ต่างๆ อย่างเข้าใจในเรื่อง 
1.1 การเงินท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธรุกิจ 
1.2 การตลาดท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ 
1.3 การบริหารงานบุคคลและงานส านักงาน 

2. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของกิจการต่างๆ ตามท่ีเป็นภาพข่าวแพร่หลายของเหตุการณ์ปัจจุบัน
อยู่ในขณะนี้ ท่ีมีลักษณะส าคัญของข้อความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
ผลการเรียนรู้ 

3. มอบหมายให้ผู้เรียนน ากรณีศึกษาของกิจการมาน าเสนอในช้ันเรียนคนละ 1 แห่งท่ี
ประกอบ 

กิจกรรมผู้เรียน 
1. ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์หาหลักการท่ีแฝงอยู่ในตัวอย่างหรือกรณีศึกษา ซึ่งมีประเด็น

ค าถามท่ีสามารถน าผู้เรียนไปสู่วัตถุประสงค์ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและวิเคราะห์ได้
ตรงวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ถ้าผู้เรียนท าได้ไม่ถูกต้อง ผู้สอนสามารถใช้ค าถามเพิ่มเติม ใน
ลักษณะท่ีเป็นกาบอกค าตอบ ช่วยให้ผู้เรียนได้คิด ได้ท าความเข้าใจด้วยตนเอง  

2. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้โดยการส ารวจธุรกิจประเภทต่างๆ   
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นต่อไป โดยการต้ังประเด็นค าถามเพิ่มเติมและให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน

คิด  ร่วมกันวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อย เพื่อจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น  กระตุ้นและ
ตรวจสอบความคิดของกันและกัน  จะน าไปสู่ความคิดท่ีรอบครอบและถูกต้องมากขึ้น 
ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการคิดเป็นรายบุคคลก่อนท่ีจะอภิปรายกลุ่ม และใช้เทคนิค
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วิธีการต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อยอย่างท่ัวถึง และ
เท่าเทียมกันพอสมควร 

4. ปฏิบัติตามใบงานทุกขั้นตอนท่ีได้รับมอบหมาย 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. สรุปและน าข้อสรุปไปใช้ โดยผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างจากประสบการณ์ท่ีเคยพบหรือเห็น

จากกิจการต่างๆ ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ ช่วยให้ความรู้เกิด
ประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริง และสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจขึ้น และยังเป็น
โอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมข้ึนอีกด้วย 

2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและน าผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. กรณีศึกษา 
3. ใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน  
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เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  จึงถือ

ว่าผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 2 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
เร่ือง องค์ประกอบท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายองค์ประกอบท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 
การมอบหมายงาน 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล โดยให้เขียนโครงสร้างขององค์กร
ดังต่อไปนี ้

1. โครงสร้างเป็นทางการ (Formal Structure) 
ได้แก ่

2. โครงสร้างไม่เป็นทางการ (Informal 
Structure)  

1.1 แผนภูมิ Line Organization  
1.2 แผนภูมิ Functional Organization  
1.3 แผนภูมิ Line and Staff Organization 

แผนภูมิ Informal  Organization 
 

2. เขียนใส่กระดาษแข็ง (สี)  ขนาด A-4  พร้อมระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพท่ีแท้จริงและส่งผู้สอนเพื่อประเมินผลอีกครั้ง 

 
 
ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1……………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………..….. 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………….................................................... 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
 
 

http://rbu.qru.ac.th/~business/My%20Webs/BUSSINESS1/less6p3_21.htm
http://rbu.qru.ac.th/~business/My%20Webs/BUSSINESS1/less6p3_21.htm
http://rbu.qru.ac.th/~business/My%20Webs/BUSSINESS1/less6p3_22.htm
http://rbu.qru.ac.th/~business/My%20Webs/BUSSINESS1/less6p3_22.htm
http://rbu.qru.ac.th/~business/My%20Webs/BUSSINESS1/less6p3_24.htm
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที่  4 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  7 

ชื่อหน่วย  บทบาทหน้าท่ีในองค์กรธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

ในการด าเนินธุรกิจจะต้องประกอบขึ้นด้วยคณะบุคคลรวมตัวกันเข้าท าหน้าท่ีบริหารงานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีหน้าท่ีในองค์การธุรกิจท่ีส าคัญ ได้แก่ด้านองค์กรและ
การจัดการ  ด้านการผลิตและการปฏิบัติการ  ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือการวางแผนทรัพยากรองค์กร  
ด้านการตลาด   ด้านบริหารการเงิน  และด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการของการท างานและ
การใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
สาระการเรียนรู้ 

1. หน้าท่ีในองค์การธุรกิจ  
2. หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายในองค์กรธุรกิจ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกหน้าท่ีในองค์การธุรกิจได้ 
2. อธิบาย และวิเคราะห์หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายในองค์กรธุรกิจได้ 
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนและผู้เรียนได้อภิปรายถึงการด าเนินธุรกิจจะต้องประกอบขึ้นด้วยคณะบุคคล

รวมตัวกันเข้าท าหน้าท่ีบริหารงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งมี
หน้าท่ีในองค์การธุรกิจท่ีส าคัญ เช่น ด้านองค์กรและการจัดการ ด้านการผลิตและการ
ปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือการวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการตลาด ด้าน
บริหารการเงิน และระบบ         สารสนเทศ ผู้เรียนเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจของสินค้า 
OTOP ท่ีก าลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้สร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ น่าสนใจ และ
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ผู้เรียนจะขอไปดูงานตามสถานท่ีจัดแสดงสินค้า OTOP เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในทาง
สร้างสรรค์ต่อไป 

 
 
ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. วิธีสอนโดยการก าหนดปัญหา และต้ังสมมติฐาน ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีผู้เรียนได้รับประสบการณ์

ตรง จึงเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความเข้าใจ และจดจ าการเรียนรู้นั้นได้นาน 
2. ก าหนดปัญหาและสมมติฐานหน้าท่ีในองค์การธุรกิจ และหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายในองค์กร

ธุรกิจ 
3. ผู้สอนก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดร่วมกับผู้เรียนเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการ

ด าเนินการ แต่การให้ผู้เรียนร่วมกันด าเนินการนัน้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะต่างๆ ได้
เพิ่มขึ้นอีก และผู้เรียนจะกระตือรือร้นมากขึ้น เพราะเป็นผู้คิดเอง อย่างไรก็ตาม ครู
จ าเป็นต้องคอยดูแลให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

4. ผู้สอนให้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการจัดท า ให้ข้ันตอนและรายละเอียดแก่ผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม และร่วมอภิปรายผล และสรุปการเรียนรู้ ร่วมกับผู้เรียน 

กิจกรรมผู้เรียน  
1. น ารูปภาพของธุรกิจต่างๆ มาศึกษาเพื่อวิเคราะห์และก าหนดหน้าท่ีภายในองค์กรธุรกิจ 

และก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนตามสาระการเรียนรู้ท่ีได้ศึกษามาแล้ว 
2. วิเคราะห์และสรุปผลการท างาน โดยน าเสนอหน้าช้ันเรียน และซักถามแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นร่วมกัน ปฏิบัติตามใบงาน และน าส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผล และสรุปการเรียนรู้ โดยการสุ่มถามให้ผู้เรียนตอบเป็น

ภาพรวม เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
2. กรณีศึกษา 
3. ใบงาน 
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การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน  
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 2 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เร่ือง การปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ภายในองค์กรธุรกิจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายและปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ภายในองค์กรธุรกิจได้ 
การมอบหมายงาน 

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กันประมาณ 6 กลุ่ม ตามความเหมาะสม 
2. แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกหัวข้อ ดังต่อไปนี้ เพื่อศึกษาค้นคว้าและสรุปสาระส าคัญ 

2.1 หน้าท่ีองค์กรและการจัดการ 
2.2 หน้าท่ีการผลิตและการปฏิบัติการ  
2.3 หน้าท่ีทรัพยากรมนุษย์ หรือการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
2.4 หน้าท่ีการตลาด 
2.5 หน้าท่ีบริหารการเงิน   
2.6 หน้าท่ีด้านระบบสารสนเทศ   

3. ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียนตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ผู้เรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น และน าส่งผลงานเพื่อประเมินผล 
5. ผู้เรียนทุกคนร่วมประเมินใบงานของทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มตนเอง 

 
ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………… 
 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยที่  5 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  8 

ชื่อหน่วย  แนวทางในการด าเนินธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

แนวทางในการประกอบธุรกิจเพื่อให้เป็นไปได้ จ าเป็นต้องมีวิธีการจัดต้ังธุรกิจท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยท่ัว ไป ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงควรต้องเข้าใจการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่การน าส่งงบการเงิน การเสีย
ภาษีเงินได้ การจัดต้ังโรงงาน การขอรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ในการลงทุน การขอใช้เครื่องหมาย
มาตรฐาน และการขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ 
2. การส่งงบการเงิน 
3. การเสียภาษีเงินได้ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายและจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจได้ 
2. อธิบายการส่งงบการเงินได้ 
3. อธิบายการเสียภาษีเงินได้ 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง      ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนอภิปรายถึงผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ผู้มีหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคล
ธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีมาต้ังส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการตามท่ีกระทรวง
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พาณิชย์ก าหนดผู้เรียนยกตัวอย่างการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันว่ามีธุรกิจในลักษณะใดบ้าง 
เพื่อให้เช่ือมโยงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 
 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ครูผู้สอนยังคงใช้วิธีสอนเหมือนสัปดาห์ท่ีผ่านมาเพื่อเป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์กันโดยการ

ก าหนดปัญหา และต้ังสมมติฐาน ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง จึงเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี มีความเข้าใจ และจดจ าการเรียนรู้นั้นได้นาน 

2. ก าหนดปัญหาและสมมติฐานการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจการส่งงบการเงนิ และการเสียภาษี
เงินได้ และก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดร่วมกับผู้เรียนเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอน
ในการด าเนินการ แต่การให้ผู้เรียนร่วมกันด าเนนิการนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นอีก และกระตือรือร้นมากขึ้น เพราะเป็นผู้คิดเอง อย่างไรก็ตาม ครู
จ าเป็นต้องคอยดูแลให้ค า ปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

3. ผู้สอนให้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการจัดท า ให้ข้ันตอนและรายละเอียดแก่ผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม และร่วมอภิปรายผล และสรุปการเรียนรู้ ร่วมกับผู้เรียน 

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ผู้เรียนน ากรณีศึกษาของบ้านกระดาษสา มาวิเคราะห์และสรุปข้ันตอนการจดทะเบียน

พาณิชย์ของธุรกิจแต่ละประเภท 
2. สรุปผลการท างาน โดยน าเสนอหน้าช้ันเรียน และซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน 
3. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามใบงาน และน าส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผล และสรุปการเรียนรู้ โดยการสุ่มถามให้ผู้เรียนตอบเป็น

ภาพรวม  เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ ์
2. กรณีศึกษา 
3. ใบงาน 
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การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยที่  5 

รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  9 

ชื่อหน่วย  แนวทางในการด าเนินธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

แนวทางในการประกอบธุรกิจเพื่อให้เป็นไปได้ จ าเป็นต้องมีวิธีการจัดต้ังธุรกิจท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยท่ัวไป ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงควรต้องเข้าใจการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่การน าส่งงบการเงิน การเสีย
ภาษีเงินได้ การจัดต้ังโรงงาน การขอรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ในการลงทุน การขอใช้เครื่องหมาย
มาตรฐาน และการขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. การจัดต้ังโรงงาน 
2. การขอรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
3. การขอใช้เครื่องหมายมาตรฐาน 
4. การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายและจัดต้ังโรงงานได้ 
2. อธิบายการขอรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ในการลงทุนได้ 
3. อธิบายและขอใช้เครื่องหมายมาตรฐานได้ 
4. อธิบายและขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหารได้  
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนและผู้เรียนทบทวนความรู้พื้นฐานท่ีผู้เรียนเคยศึกษามาบ้างแล้วในเรื่องเกี่ยวกับ

การด าเนินธุรกิจ ท่ีผู้เรียนรู้จักและคุ้นเคยอยู่เป็นประจ า ผู้เรียนยกตัวอย่างธุรกิจท่ีได้จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาคนละ 1 ชนิดตามประเภทซึ่งผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างได้
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ถูกต้อง และเข้าใจเป็นอย่างดี   และเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงได้ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวัง 

 
ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning Center) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การขอรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ในการ
ลงทุน การขอใช้เครื่องหมายมาตรฐาน และการขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 

2. ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning  Center) ประกอบด้วย 
2.1 ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียนแบ่งเป็น  

ชุดที่ 1 การขอรับการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
ชุดที่ 2 การขอใช้เครื่องหมายมาตรฐาน 
ชุดที่ 3 การขออนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหาร 

2.2 ผู้สอนให้ค าช้ีแจงและค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน 
2.3 ให้ผู้เรียนท าแบบสอบก่อนเรียน 
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าส่ังในศูนย์ต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ

เป็นรายบุคคล จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
2.5 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาท่ีควรทราบเพื่อให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้ค าถาม
กระตุ้น และมอบหมายงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ 

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ผู้เรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล จนครบทุก

ศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา มีผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้เรียนและครูสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และท าการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ โดย

การใช้แบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบจากผลงานท่ีผู้เรียนท า การดู
พัฒนาการหรือความก้าวหน้าในการเรียนรู้และการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. ศูนย์การเรียนรู ้
3. ใบงาน 
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การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 2 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายและจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจได้ 
งานที่มอบหมาย 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4  คน เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียน
พาณิชย์ 

2. ให้ผู้เรียนอ่านกรณีศึกษาต่อไปนี้ 
กรณีศึกษาน้ าผลไม้แปรรูปเพื่อสุขภาพ 

กิจการซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ าผลไม้แปรรูปเพื่อสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า "คุณภาพ " 
ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้แปรรูป “คุณภาพ” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากผลไม้สดจากธรรมชาติ โดยเน้นการใช้
วัตถุดิบในประเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย  ผ่านกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ท าให้ปริมาณมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าน้ าผลไม้พร้อมด่ืม และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง โดยมีอายุ
การเก็บรักษา กิจการได้มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์  2 ปี รวมท้ังประหยัดเนื้อท่ีและสะดวกในการ
เก็บรักษา มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

กิจการมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรกท้ังส้ิน 
17 ล้านบาท เป็นทุนจะทะเบียน 10 ล้านบาท และเงินทุนจากการกู้ 7 ล้านบาท  ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ
จากโครงการเท่ากับ 41% และ มูลค่าปัจจุบัน  17 ล้านบาท โดยกิจการมีนโยบายท่ีจะให้อัตรา
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 20% ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบกันแล้วจะพบว่าธุรกิจมีศักยภาพใน
การท าก าไร และเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนในภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

3. ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการนี้ ท่านจะด าเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างไรบ้างตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

3.1 ใครคือผู้ท าหน้าท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ของกิจการ 
3.2 พิจารณาและบอกประเภทกิจการท่ีต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามกรณีศึกษานี้ 
3.2 ด าเนินการจดทะเบียนพาณิชย์และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ทพ. ตามท่ีได้ศึกษา

มาแล้ว โดยเริ่มต้ังแต่การจดทะเบียนต้ังใหม่  การเปล่ียนแปลงรายการ และการเลิก
กิจการ 

4. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน และก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 
5. ระบุหน้าท่ีของผู้ประกอบการและก าหนดโทษตามประเภทของกิจการท่ีพิจารณาข้างต้น 
6. น าเสนอหน้าช้ันเรียน และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
7. ครูผู้สอนเสนอแนะข้อดีและข้อเสียของการน าเสนอ 
8. น าผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล 
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ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………… 
 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยที่  6 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  10 

ชื่อหน่วย  การจัดท าแผนธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ีเริ่มก่อต้ังกิจการ ซึ่งเป็น
ผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิดของ
ผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นส่ิงท่ีจะช่วยช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการก่อต้ังกิจการ แผนนี้จะให้รายละเอียดต่างๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขัน 
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน เป็นเครื่องช้ีน าผู้ประกอบการไปสู่ความส าเร็จต่อไป 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายและลักษณะของแผนธุรกิจ 
2. องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. ความหมายและลักษณะของแผนธุรกิจ 
2. องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนอภิปรายว่าแผนธุรกิจ (Business  Plan) หมายถึงเครื่องมือท่ีผู้ประกอบการใช้

ก าหนดขั้นตอน และการวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งได้แก่ก าไร หรืออื่นๆ ท่ีคาดหวังเอาไว้ หรือเรียกว่า 
“แผนธุรกิจ” เปรียบเสมือน “พิมพ์เขียว” ของกิจการ  แผนธุรกิจสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการน าเสนอต่อหุ้นส่วน หรือสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่วมทุน 
หรือการพิจารณาเงินกู้ ครูยกตัวอย่างและโดยใช้วิธีถามผู้เรียนให้ตอบพร้อมๆ กันทุกคน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้สึกว่า มีครูผู้สอนคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา โดยไม่ได้
ถามเฉพาะเจาะจงผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เป็น
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อย่างดี และเพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์ ให้เกิดความเช่ือมโยงต่อผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ในสัปดาห์นี้ 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการจัดท าองค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

2. ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน ประกอบด้วย 
2.1 ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียน ได้แก่ 

ศูนย์การเรียนท่ี 1 ปกหน้าและสารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร  
ประวัติกิจการ / ภาพรวมของกิจการ 

ศูนย์การเรียนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานการณ์  
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ  

ศูนย์การเรียนท่ี 3 แผนการตลาดและการวิจัย 
2.2 ผู้สอนให้ค าช้ีแจงและค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน 
2.3 ให้ผู้เรียนท าแบบสอบก่อนเรียน 
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าส่ังในศูนย์ต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ

เป็น   รายบุคคล จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
2.5 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาท่ีควรทราบเพื่อให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้ค าถาม
กระตุ้น   

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา และมีผลการ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้เรียนสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และท าการประเมินผล โดยการตรวจสอบจาก

ผลงานท่ี   ผู้เรียนท า การดูพัฒนาการหรือความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
2. ศูนย์การเรียนรู ้
3. ใบงาน 



37 
 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยที่  6 

รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  11 

ชื่อหน่วย  การจัดท าแผนธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ีเริ่มก่อต้ังกิจการ ซึ่งเป็น
ผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิดของ
ผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นส่ิงท่ีจะช่วยช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการก่อต้ังกิจการ แผนนี้จะให้รายละเอียดต่างๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขันกล
ยุทธ์การด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน เป็นเครื่องช้ีน าผู้ประกอบการไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. องค์ประกอบของแผนธุรกิจ (ต่อ) 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายและจัดท าแผนธุรกิจตามองค์ประกอบได้ 
2.  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครู ผู้สอนทบทวนการจัดท าแผนธุรกิจตามองค์ประกอบแผนธุรกิจเป็น ส่ิงส าคัญ ท่ี

ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานใน
อนาคตขององค์กร และเป็นประโยชน์แก่สถาบันการเงินและนักลงทุนภายนอกท่ีจะเป็น
แหล่งเงินทุนให้แก่กิจการในอนาคตได้ โดยแผนธุรกิจจะบอกให้ทราบว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหน 
อนาคตจะไปอยู่ท่ีใด ด้วยวิธีต่างๆ ผู้เรียนยกตัวอย่างส้ันๆ ของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อ
เช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป  เนื่องจากเป็นเนื้อหาท่ีต่อเนื่องกัน 
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ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning  Center) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกบัองค์ประกอบของแผนธุรกิจ ซึ่งต่อจาก
สัปดาห์ท่ีผ่านมาได้จัดศูนย์การเรียนรู้ไว้ตั้งแต่ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 1-3 

2. ขัน้ตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning  Center) ประกอบด้วย 
2.1 ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียนแบ่งเป็น  ศูนย์ ได้แก่ 

ศูนย์การเรียนท่ี 4 แผนการบริหารจัดการและแผนการด าเนินงาน  
ศูนย์การเรียนท่ี 5 แผนการปฏิบัติการ  
ศูนย์การเรียนท่ี 6 แผนการเงิน 
ศูนย์การเรียนท่ี 7 แผนฉุกเฉิน และภาคผนวก 

2.2 ผู้สอนให้ค าช้ีแจงและค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน 
2.3 ให้ผู้เรียนท าแบบสอบก่อนเรียน 
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าส่ังในศูนย์ต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ

เป็น  รายบุคคลจนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
2.5 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาท่ีควรทราบเพื่อให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้ค าถาม
กระตุ้น  

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ผู้เรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ  จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
2. ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้เรียนและครูสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และทดสอบหลังเรียน ตรวจสอบจาก

ผลงานท่ี    ผู้เรียนท า เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวิชา  10000703 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. ศูนย์การเรียนรู ้
3. ใบงาน 
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การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยที่  6 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  12 

ชื่อหน่วย  การจัดท าแผนธุรกิจ จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ีเริ่มก่อต้ังกิจการ ซึ่งเป็น
ผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนความคิดของ
ผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นส่ิงท่ีจะช่วยช้ีแนะขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนนี้จะให้รายละเอียดต่างๆ ท้ังในเรื่องการตลาด การแข่งขันกล
ยุทธ์การด าเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน เป็นเครื่องช้ีน าผู้ประกอบการไปสู่ความส าเร็จต่อไป 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. องค์ประกอบของแผนธุรกิจ (ต่อ) 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายและจัดท าแผนธุรกิจตามองค์ประกอบได้ 
2. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนกล่าวถึงการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซึ่งในการเรียนการสอนต้องพึ่งพาและอาศัย

ประสบการณ์อย่างใกล้ชิด ในการเรียนรู้ตามสภาพจริงต้องอาศัยปัจจัยท่ีเอื้ออ านวยความ
สะดวก และประโยชน์ท่ีจะได้รับหลายประการ และแนะน าให้ผู้เรียนเดินทางไปส ารวจ
สถานท่ีประกอบการของธุรกิจเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องแผนธุรกิจให้กับตนเอง และ
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
2. มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนธุรกิจจ านวน 1 เรื่อง โดย

เลือกธุรกิจท่ีผู้เรียนสนใจ ซึ่งผลงานช้ินนี้ได้มอบหมายต้ังแต่วันเปิดภาคเรียนเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เตรียมตัวตามหัวข้อเรื่องล่วงหน้า ไปพร้อม ๆ กันกับการสอนเนื้อหา 
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3. จัดท าเป็นรายงาน พร้อมการน าเสนอหน้าช้ันเรียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
กิจกรรมผู้เรียน 
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนในห้องเรียนออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละเท่ากัน ตามความสมัครใจ 
2. เลือกจัดท ากรณีศึกษาของธุรกิจ 1 แห่ง เพื่อจัดท าแผนธุรกิจตามข้ันตอนท่ีได้ศึกษามาแล้ว 
3. เดินทางไปสถานท่ีประกอบการเพื่อหาข้อมูลมาจัดท ารายงานเรื่องแผนธุรกิจ จากสถาน

ประกอบการจริง  
4. ศึกษา  วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล  เพื่อน าเสนอหน้าช้ันเรียน และจัดท ารายงานเป็น

รูปเล่มน าส่งครูผู้สอนประเมินผล 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้เรียนและครูผู้สอนสรุปโดยการซักถามแต่ละหัวข้อ ตามประเด็นท่ีสงสัย และแลกเปล่ียน

ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียน และครูผู้สอน ตรวจสอบจากผลงานท่ีผู้เรียนท า เพื่อ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
สื่อการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. กรณีศึกษาเรื่องการจัดท าแผนธุรกิจ 
3.  ใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ
ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน  
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เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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                                                   ใบงานที่ 2 

กิจกรรมเสนอแนะท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
เร่ือง แผนธุรกิจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์และจัดท าแผนธุรกิจได้ 
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละประมาณ 10 คน  เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง
กันเพื่อจัดท าแผนธุรกิจของกิจการ 

2. ให้กลุ่มผู้เรียนตัดสินใจเลือกจัดท าแผนธุรกิจกลุ่มละ 1 กิจการโดยศึกษาองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ในการจัดท าแผนธุรกิจ 

1. ปกหน้าและสารบัญ  
2. บทสรุปผู้บริหาร  
3. ประวัติกิจการ / ภาพรวมของกิจการ 
4. การวิเคราะห์สถานการณ์  
5. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ  
6. แผนการตลาดและการวิจัย  

7. แผนการบริหารจัดการและแผนการ 
       ด าเนินงาน  
8. แผนการปฏิบัติการ  
9. แผนการเงิน 
10. แผนฉุกเฉิน 
11. ภาคผนวก 
 

 3. ให้จัดท าเป็นเอกสารประกอบการน าเสนอและพร้อมส่งเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ โดยใน
การจัดท าให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 

4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้เสนอแนะแนวทาง/ข้อคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้โดย
มุ่งเน้นการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแท้จริงในธุรกิจในปัจจุบัน 

เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 10 คะแนน 
1. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหาตามหลักสูตร 10 คะแนน 
2. ความตรงต่อเวลา    5 คะแนน 
3. การน าเสนอหน้าช้ันเรียน   5 คะแนน 
4. แนวคิด/สร้างสรรค์ 10 คะแนน 

รวม 30 คะแนน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

(                            ) 
ผู้ประเมิน 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยที่  7 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  13 

ชื่อหน่วย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนชัว่โมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีการขายท่ีเก็บจากการขายสินค้าและการให้บริการโดยท่ัวไป และเก็บ
จากมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอน  ท้ังท่ีผลิตภายในประเทศและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  ผู้ท่ีอยู่ในข่ายมีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก ผู้
ให้บริการและผู้น าเข้า ไม่ว่าจะการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท องค์การ
ของรัฐบาลหรือนิติบุคคลใดๆ นอกจากนี้ยังมีกิจการบางประเภทท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วยภาษีซื้อและภาษีขาย ซึ่งมีฐานภาษีในการค านวณจาก
รายได้แต่ละประเภทของผู้ประกอบการนั้นๆ ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มมี 2 อัตรา คือ อัตราร้อยละ 
7 และอัตราร้อยละ 0 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ภาษีซื้อและภาษีขาย 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายหน้าท่ีของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
2. อธิบายผู้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
3. อธิบายภาษีซื้อและภาษีขายได้ 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนอภิปรายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ เรียกย่อๆ ว่า VAT คือภาษีท่ีเรียกเก็บจากผู้ขาย

สินค้า  ผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยภาษีซื้อ (Input Tax) 
และภาษีขาย (Output Tax) ผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือ
วิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญท่ีมิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือ
ให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าท่ีต้องยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อ
เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยค านวณภาษีท่ีต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
ผู้เรียนเล่าถึงการซื้อสินค้าภายในร้านค้าปลีกท่ัวไปว่า จะมีการหักภาษีซื้อจากผู้ซื้อและ
ปรากฏอยู่ในใบเสร็จรับเงินแบบย่อ เป็นต้น 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ผู้สอนใช้เทคนิควิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning  Center) ท่ีช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในเรื่อง ผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อ และภาษีขาย 

2. ขั้นตอนท่ีส าคัญของการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning  Center) ประกอบด้วย 
2.1 ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียนแบ่งเป็น  ศูนย์ ได้แก่ 

ศูนย์การเรียนรู้ท่ี  1  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ศูนย์การเรียนรู้ท่ี  2  ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ศูนย์การเรียนรู้ท่ี  3  ภาษีซื้อและภาษีขาย 

2.2 ผู้สอนให้ค าช้ีแจงและค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน 
2.3 ให้ผู้เรียนท าแบบสอบก่อนเรียน 
2.4 ให้ผู้เรียนศึกษาและท าบัตรกิจกรรมตามบัตรค าส่ังในศูนย์ต่างๆ  ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือ

เป็นรายบุคคล  จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
2.5 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาท่ีควรทราบเพื่อให้ผู้เรียนน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้ค าถาม
กระตุ้น  

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ  จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
2.  มีผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ 
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ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ผู้เรียนและครูสรุปตามศูนย์การเรียนรู้ท่ีก าหนด และทดสอบหลังเรียน ตรวจสอบจากผลงาน
ท่ี     ผู้เรียนท า เพื่อการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนวิชา  10000703 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. ศูนย์การเรียนรู ้
3. ใบงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยที่  7 

รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  14 

ชื่อหน่วย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีการขายท่ีเก็บจากการขายสินค้าและการให้บริการโดยท่ัวไป และเก็บ
จากมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอน ท้ังท่ีผลิตภายในประเทศและน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  ผู้ท่ีอยู่ในข่ายมีหน้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ผู้ส่งออก ผู้
ให้บริการและผู้น าเข้า ไม่ว่าจะการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท องค์การ
ของรัฐบาลหรือนิติบุคคลใดๆ  นอกจากนี้ยังมีกิจการบางประเภทท่ีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วยภาษีซื้อและภาษีขาย ซึ่งมีฐานภาษีในการค านวณจาก
รายได้แต่ละประเภทของผู้ประกอบการนั้นๆ ในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มมี 2 อัตรา คือ อัตราร้อยละ 
7 และอัตราร้อยละ 0 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ฐานภาษีและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. ใบก ากับภาษี 
3. การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4. รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายฐานภาษีและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
2. อธิบายใบก ากับภาษีได้ 
3. ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
4. รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขายได้ 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ

สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ให้ผู้เรียนน าเสนอภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีเกิดจากการซื้อสินค้าตามร้านค้าปลีกท่ัวไป เช่น    

ร้านท็อป ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  ผู้เรียนกล่าวถึงการซื้อสินค้าโดยกิจการจะหักภาษีซื้อ
จากลูกค้าทันที และอธิบาย 

ภาษีซ้ือ คือภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผู้ประกอบการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการท่ี
เป็น    ผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือช าระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการของตน หากภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใดก็เป็นภาษีซื้อของเดือนนั้น ไม่ค านึงว่าสินค้าท่ี
ซื้อมานั้นจะขายหรือน าไปใช้ในการผลิตในเดือนใดก็ตาม 

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บ
จาก   ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการเมื่อขายสินค้า หรือช าระค่าบริการ หากภาษีขายเกิดข้ึน
ในเดือนใดก็เป็นภาษีขายของเดือนนั้น ไม่ค านึงว่าสินค้าท่ีขายหรือบริการท่ีให้นั้นจะซื้อมา 
หรือเป็นผลมาจากการผลิตในเดือนใดก็ตาม 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ครูใช้เทคนิควิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small  Group  Discussion)เป็นวิธีการ

ท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างท่ัวถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปล่ียนประสบการณ์  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. ครูผู้สอนอธิบายข้ันตอนท่ีส าคัญของการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้สอนจัดแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  กลุ่มละประมาณ  4-8  คน 
2.2 ผู้สอน / ผู้เรียนก าหนดประเด็นเรื่อง 

1. ฐานภาษีและอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
2. ใบก ากับภาษี 
3. การค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4. รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย 

2.3 ให้ผู้เรียนพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
2.4 ให้ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
2.5 ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน  
1. ก าหนดประเด็นร่วมเรื่องการโฆษณา และประชาสัมพันธ์พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และ

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
2. ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม การสรุปผลการ

อภิปรายก่อนท่ีการอภิปรายจะยุติลง กลุ่มจ าเป็นต้องมีการสรุปผลการอภิปราย เพื่อให้ได้
ค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด ผู้สอนควรบอกหรือให้สัญญาณแก่กลุ่มอภิปรายประมาณ 3-
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5 นาที ก่อนหมดเวลา เพื่อกลุ่มจะได้สรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่ม  ซึ่งหลังจาก
นั้นผู้สอนอาจให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายแลกเปล่ียนกัน  หรือด าเนินการใน
รูปแบบอื่นต่อไป 

3. ผู้เรียนปฏิบัติตามใบงาน 
 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. การสรุปบทเรียน เมื่อการอภิปรายส้ินสุด ผู้สอนอภิปรายเช่ือมโยงส่ิงท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันคิด

กับ บทเรียนท่ีก าลังเรียนรู้ โดยมีการน าข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียนเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. แผ่นใส 
3. ใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน  
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เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 1 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เร่ือง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 
การมอบหมายงาน : กรณศีึกษา ธุรกิจติดต้ังและซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศการให้บริการ
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บ ารุงรักษาและเติมน้ ายาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้าน
และส านักงาน  สามารถท าควบคู่กับธุรกิจจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้บริการหลังการขายแก่
ลูกค้า และเพื่อเพิ่มรายได้แก่ธุรกิจมีลักษณะเป็นกิจการท่ีมีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลาย
คน หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจบริการติดต้ังและซ่อม
เครื่องปรับอากาศประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ถือเป็นการซ่อมเครื่องอีเลคทรอ

นิคส์ ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  ต้องขออนุญาตประกอบกิจการ
ก่อนด าเนินการ 
 

รายรับ-รายจ่ายของธุรกิจติดต้ังและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 
รายการ  จ านวนเงิน(บาท)  

รายได้ 728,400 
รายจ่าย  636,846 
               รวม 636,846 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้  91,554 
หัก ภาษีเงินได้(30%)  27,466 
กไร(ขาดทุน)สุทธิ  64,088 

 
 
 

รายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจติดต้ังและซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

ค่าตกแต่งอาคารส านักงาน   65,000 
ค่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 188,600 
ค่าเครื่องมือส าหรับการให้บริการ   552,900 
   เงินทุนหมุนเวียน 140,000 
          รวมเงินลงทุนท้ังหมด  881,500 
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จากกรณีศึกษาข้างต้น :  ท่านลองวิเคราะห์ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไปนี้ 
1. ออกแบบใบก ากับภาษี  เพื่อบันทึกรายละเอียดรายได้ และรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น ท่ีสามารถ

บันทึกได้ หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 
7 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามท่ีก าหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร 

2. ใช้ฐานภาษีในการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีได้ศึกษาข้างต้น โดยค านึงถึงสาระส าคัญในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการค านวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. รายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย มีความเกี่ยวข้องกับกิจการนี้หรือไม่ อย่างไรจงแสดง
ความคิดเห็น  พร้อมยกตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประกอบ  

4. กิจการ ต้องยื่นช าระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบแสดงรายการใด 
5. น ารายการข้างต้น  เสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน 
6. ประเมินผลรูปแบบกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ และแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อพัฒนาตนเอง 

คุณสมบัติในการประเมิน (หากต้องการระดับคะแนนมากกว่านี้ให้ใช้เทียบอัตราส่วน) 

รายการประเมิน 
4 

 ดีมาก(9-
10) 

3 
 ดี (7-8) 

2 
 ปานกลาง(5-6) 

1 
 ปรับปรุง(4-

0) 
1.  เนื้อหาเหมาะสมกับหลักสูตร     
2.  เนื้อหาถูกต้องและทันสมัย     
3.  กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน     
4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน     
5.  ความชัดเจนของการน าเสนอ     
6.  คู่มือ/เอกสารประกอบ     
ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………… 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยที่   

รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  15 

ชื่อหน่วย  ภาษีส าหรับธุรกิจขนาดย่อม จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) เป็นกลุ่ม
ท่ีมีบทบาทในการแสดงความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในอดีต เพราะเป็นกิจการท่ีสร้าง
มูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ท้ังในด้านของการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ใน
บทบาทท่ีหลากหลาย คือ เป็นท้ัง  ผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการท่ีท า
หน้าท่ีท้ังด้านการสร้างสรรค์และอ านวยความสะดวกต่อธุรกรรมทางเศรษฐกิจ แต่หลังจากประเทศไทย
ต้องประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างมากเมื่อปี 2540 ท าให้ค าว่า “SMEs” เริ่มมีความส าคัญ
และเป็นท่ีรู้จักในวงการธุรกิจมากขึ้น ประมาณร้อยละ 85 ของ    ผู้ประกอบการท่ียื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. ลักษณะของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. สรุปเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
5. สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับในการหักค่าเส่ือมราคาเบ้ืองต้นในอัตราพิเศษ 
6. สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 
2. อธิบายลักษณะของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 
3. สรุปเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 
4. ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 
5. อธิบายสิทธิประโยชน์ท่ีได้รับในการหักค่าเส่ือมราคาเบ้ืองต้นในอัตราพิเศษได้ 
6. อธิบายสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุนได้ 
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7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนกล่าวถึงการจัดเก็บภาษีอากรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็เหมือนกับ

กิจการประเภทอื่นๆ ท่ีจัดเก็บแต่ละประเภทก าหนดสถานะผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และวิธีการ
เสียภาษีแตกต่างกันแล้วแต่กรณี ภาษีท่ีจัดเก็บจากรายได้นั้น ครอบคลุมผู้มีรายได้ท่ีเป็น
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลประเภทต่างๆ โดยมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้แตกต่าง
กันไป ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บจากผู้มีรายได้ท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป และหน่วย
ภาษีท่ีได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษ ส าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 
จัดเก็บจากนิติบุคคลท่ีมีรายได้ เป็นต้น 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. ครูใช้เทคนิควิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)เป็นวิธีการท่ี

มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีส าหรับธุรกิจ
ขนาดย่อม 

2. ครูผู้สอนอธิบายข้ันตอนท่ีส าคัญของการสอน ดังนี้ 
2.1 ผู้สอนจัดแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละประมาณ 4-8 คน 
2.2 ผู้สอน / ผู้เรียนก าหนดเรื่องภาษีส าหรับธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2. ลักษณะของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. สรุปเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
5. สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับในการหักค่าเส่ือมราคาเบ้ืองต้นในอัตราพิเศษ 
6. สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน 

2.3 ให้ผู้เรียนพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
2.4 ให้ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
2.5 ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
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กิจกรรมผู้เรียน  
1. ผู้เรียนก าหนดเรื่องภาษีส าหรับธุรกิจขนาดย่อม และพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันตาม

ประเด็นอภิปราย 
2. ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม การสรุปผลการ

อภิปรายก่อนท่ีการอภิปรายจะยุติลง กลุ่มจ าเป็นต้องมีการสรุปผลการอภิปราย เพื่อให้ได้
ค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนด ผู้สอนบอกหรือและให้สัญญาณแก่กลุ่มอภิปรายประมาณ 3-5 
นาที ก่อนหมดเวลา เพื่อกลุ่มจะได้สรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่ม หลังจากนั้น
ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายแลกเปล่ียนกัน หรือด าเนินการในรูปแบบอื่น
ต่อไป 

3. ผู้เรียนปฏิบัติตามใบงาน 
ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. การสรุปบทเรียน เมื่อการอภิปรายส้ินสุด ผู้สอนอภิปรายเช่ือมโยงส่ิงท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันคิด

กับ   บทเรียนท่ีก าลังเรียนรู้ โดยมีการน าข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียนเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
2. แผ่นใส 
3. ใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 2 
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

เร่ือง ภาษีส าหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายและปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษีธุรกิจขนาดย่อมได้ 
การมอบหมางาน 

1. ผู้เรียนแต่ละราย/บุคคล น างบก าไรขาดทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ี
เข้าเงื่อนไขต่อไปนี ้
2.1 ลักษณะของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.2 สรุปเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.3 การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
2.4 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับในการหักค่าเส่ือมราคาเบ้ืองต้นในอัตราพิเศษ 
2.5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) 
2.6 และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. น ารายการตามข้อ 1 มาอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
กัน 

3. จัดท ารูปแบบรายงาน และคัดเลือกเล่มท่ีน าเสนอและผลงานดีท่ีสุด จัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของธุรกิจขนาดย่อม 

4. ประเมินผลรูปแบบกิจกรรม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพื่อพัฒนา
ตนเอง 

 
คุณสมบัติในการประเมิน (หากต้องการระดับคะแนนมากกว่านี้ให้ใช้เทียบอัตราส่วน) 

รายการประเมิน 
4 

ดีมาก(9-
10) 

3 
ดี (7-8) 

2 
 ปานกลาง(5-
6) 

1 
 ปรับปรุง(4-

0) 
1. เนื้อหาเหมาะสมกับหลักสูตร     
2.เนื้อหาถูกต้องและทันสมัย     
3.กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน     
4.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน     
5.ความชัดเจนของการน าเสนอ     
6.คู่มือ/เอกสารประกอบ     
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ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………… 
 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 หน่วยที่  9 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  16 

ชื่อหน่วย  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายท่ีบทบัญญัติถึงสิทธิและหน้าท่ีระหว่าง นายจ้างและ
ลูกจ้าง   โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทน ในการท างานเพื่อให้
ลูกจ้างท างานด้วยความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร เพื่อให้การใช้แรงงานเกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประเทศและโดยท่ีประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ ท่ี
พัฒนาแล้ว โครงสร้างด้านเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปในลักษณะเปิดและเข้าสู่ระบบ การแข่งขัน มาตรฐาน
การใช้แรงงานจะถูกก ากับดูแลโดยกลุ่มประเทศคู่ค้า จึงจ าเป็นต้องเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
แรงงานในการสร้างความอยู่ดีกินดียกระดับรายได้ และมีหลักเกณฑ์การจ้างงานท่ีเป็นธรรมเพื่อยกระดับ
มาตรฐานแรงงานไทย ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลในฐานะประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ผ่านรัฐสภาเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2541 
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2541 และ มีผล บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 
180 วัน คือ ต้ังแต่ วันท่ี 20 สิงหาคม 2541 เป็นต้นไป 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. แนวการตีความ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
2. สิทธิการคุ้มครองแรงงานท่ัวไป 
3. สิทธิการคุ้มครองแรงงานหญิง 
4. สิทธิการคุ้มครองแรงงานเด็ก 
5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายและบอกแนวการตีความ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ 
2. อธิบายสิทธิการคุ้มครองแรงงานท่ัวไปได้ 
3. อธิบายสิทธิการคุ้มครองแรงงานหญงิได้ 
4. อธิบายสิทธิการคุ้มครองแรงงานเด็กได้ 
5. อธิบายและจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานได้ 
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6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง     ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนอภิปรายถึงการจ้างแรงงานท่ัวไปโดยท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครอง แรงงานฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 19 สิงหาคม 
2541 แต่เนื่องจากกฎหมาย ฉบับนี้ได้ยกร่างขึ้นในขณะท่ีประเทศมีสภาวะเศรษฐกิจดี โดย
ก าหนดสิทธิหน้าท่ีของ ลูกจ้างและนายจ้างท่ีพึงปฏิบัติต่อกันเพื่อให้มีการใช้แรงงานอย่าง
เหมาะสมและยก ระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้สูงขึ้น โดยคงหลักการเดิม
ท่ีเหมาะสมไว้ พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขหลักการเดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนก าหนด
มาตรการใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นด้วย แต่เมื่อมีผลบังคับใช้ในเวลาท่ี
ประเทศประสบ ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จึงมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายให้พิจารณา
ออกกฎกระ ทรวงและระเบียบต่างๆ ซึ่งเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียด
ในการ ปฏิบัติตามกฎหมายในลักษณะท่ีมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลผู้เรียนยกตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน
ท่ัวไป เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนต่อไป 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
1. วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning  Center)เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองและทราบผลการเรียนรู้ของตนทันทีท่ีเรียนจบ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

3. ชุดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ บัตรค าส่ังในการท ากิจกรรม วัสดุ 
อุปกรณ์  เครื่องมือ  และส่ือท่ีจ าเป็นส าหรับท ากิจกรรม  รวมทั้งแบบวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้

4. มีศูนย์การเรียน  หรือมุมความรู้  หรือสถานท่ีส าหรับกลุ่มผู้เรียนในการศึกษาและท า
กิจกรรมต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในบัตรค าส่ัง ได้แก่ 

ศูนย์ท่ี  1. แนวการตีความ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ศูนย์ท่ี  2. สิทธิการคุ้มครองแรงงานท่ัวไป 
ศูนย์ท่ี  3  สิทธิการคุ้มครองแรงงานหญงิ 
ศูนย์ท่ี  4  สิทธิการคุ้มครองแรงงานเด็ก 
ศูนย์ท่ี  5  ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

5. ให้ผู้เรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ  จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
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6. ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ 
กิจกรรมผู้เรียน  
1. ศึกษาและท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ  จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
2. ผู้เรียนทดสอบผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ ในศูนย์ 

 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. ครูผู้สอนช้ีแจงและให้แนะน าแก่ผู้เรียนในการเรียน หลังจากท่ีแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจและ

พร้อมแล้ว  จึงให้ลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในบัตรค าส่ัง  โดยหมุนเวียนกัน
เข้าศูนย์การเรียนท่ีมีอยู่จนครบทุกศูนย์  และท าแบบสอบประเมินผลการเรียนรู้ของตน  
ครูท าหน้าท่ีดูแล  ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ  และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และสุ่มถามผู้เรียนจนครบ เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถของผู้เรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703   ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. ศูนย์การเรียนรู ้
3. ใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
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เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
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ใบงานที่ 1 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 9.1 

เร่ือง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบาย วิเคราะห์ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ 
การมอบหมางาน 

1. แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยสมัครใจ 
2. นักเรียนทุกกลุ่มศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และน าข้อความรู้ท่ีได้

ศึกษามาก าหนดร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของสถานประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 
กลุ่มที่  1  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของสถานประกอบกิจการอาหารและเครื่องด่ืม 
กลุ่มที่  2  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของสถานประกอบกิจการเส้ือผ้า 
กลุ่มที่  3  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของสถานประกอบกิจการเครื่องประดับ 

3. แต่ละกลุ่มน าผลงานน าเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมท้ังมีส่ือในการน าเสนอด้วย 
4. ผู้สอน/ผู้เรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพการเรียนรู้ท่ีแท้จริง 
5. จัดท าผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผลอีกครั้ง 

เกณฑ์การประเมินการท ากิจกรรม 
การประเมิน เนื้อหาสาระ(10) การน าเสนอ(10) จิตพิสัย(10) รวมคะแนน

(30) 
กลุ่มที่  1     
กลุ่มที่  2     
กลุ่มที่  3     

 
ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………… 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 หน่วยที่  9 
รหัสวิชา  10000703    วิชา  ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

สอนคร้ังที่  17 

ชื่อหน่วย  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวนชั่วโมง 3 
ชั่วโมง 

 
แนวคิด 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายท่ีบทบัญญัติถึงสิทธิและหน้าท่ีระหว่าง นายจ้างและ
ลูกจ้างโดยก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทน ในการท างานเพื่อให้ลูกจ้าง
ท างานด้วยความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร เพื่อให้การใช้แรงงานเกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่นายจ้าง    ลูกจ้าง และประเทศและโดยท่ีประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ ท่ี
พัฒนาแล้ว โครงสร้างด้านเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปในลักษณะเปิดและเข้าสู่ระบบ การแข่งขัน มาตรฐาน
การใช้แรงงานจะถูกก ากับดูแลโดยกลุ่มประเทศคู่ค้า จึงจ าเป็นต้องเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
แรงงานในการสร้างความอยู่ดีกินดี ยกระดับรายได้ และมีหลักเกณฑ์การจ้างงานท่ีเป็นธรรมเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลในฐานะประเทศสมาชิกองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ผ่าน    รัฐสภาเมื่อวันท่ี 7 
มกราคม 2541 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2541 และมี   ผล บังคับ
ใช้เมื่อพ้นก าหนด 180 วัน คือ ต้ังแต่ วันท่ี 20 สิงหาคม 2541 เป็นต้นไป 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. การจัดท าทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2. การจัดท าทะเบียนเวลาท างานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
3. การจัดท าการจ่ายค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
4. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 
5. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายและจัดท าทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541ได้ 
2. อธิบายและจัดท าทะเบียนเวลาท างานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ 
3. อธิบายและจัดท าการจ่ายค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541ได้ 
4. อธิบายการเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษได้ 
5. อธิบายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ 
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6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง    ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวท ี

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผู้สอนกล่าวถึงการท่ีให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป จัดท าทะเบียนลูกจ้างเป็น

ภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานประกอบการ หรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมท่ีจะให้
พนักงานตรวจแรงงานได้ในเวลาท าการ การจัดท าทะเบียนลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดท าภายใน 
15 วันนับแต่วันท่ีลูกจ้างเข้าท างาน ซึ่งมีข้ันตอนตามท่ีระไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน 

ขั้นสอน 
กิจกรรมผู้สอน 
2. ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย  (Small  Group  Discussion)

เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์  อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่อง
กฎหมายแรงงาน 

3. ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  กลุ่มละประมาณ  4-8  คน 
     ผู้สอน / ผู้เรียนก าหนดประเด็นในกาอภิปราย 

1. การจัดท าทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2. การจัดท าทะเบียนเวลาท างานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
3. การจัดท าการจ่ายค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
4. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 
5. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

4. ให้ผู้เรียนพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
5. ให้ผู้เรียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
6. ผู้สอนและผู้เรียนน าข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน 
 กิจกรรมผู้เรียน  
1. ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อย จ านวนสมาชิกในกลุ่มย่อยควรมีประมาณ 4-8 คน จ านวนท่ี

เหมาะสมท่ีสุดคือระหว่าง 4-6 คน โดยวิธีสุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ซ้ า
กัน หรืออาจจัด    ผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเก่งช่วยเหลือผู้เรียนท่ี
เรียนอ่อน ความสนใจ  ความสามารถ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้สอนและส่ิงท่ีจะอภิปราย  
เทคนิคท่ีใช้ในการแบ่งกลุ่มคือการจับสลาก ซึ่งเป็นหมายเลข ผู้ท่ีจับฉลากได้เหมือนกัน ให้
รวมกลุ่มกัน เป็นเทคนิคการจัดกลุ่มช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการแบ่งกลุ่ม 
โดยเฉพาะเมื่อจ าเป็นต้องแบ่งกลุ่มบ่อยๆ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและสนใจท่ีจะเรียนรู้ใน
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กิจกรรมต่อไป เมื่อจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้ว ผู้สอนจะดูแลให้กลุ่มจัดท่ีนั่งภายในกลุ่มให้
เรียบร้อย ให้อยู่ในลักษณะท่ีทุกคนมองเห็นกัน และรับฟังกันได้ดี  

2. การอภิปรายจ าเป็นต้องมีประเด็นการอภิปราย วัตถุประสงค์ของการอภิปรายท่ีชัดเจน 
ประเด็นการอภิปรายอาจจะมาจากผู้สอนหรือผู้เรียนก็ได้ แล้วแต่กรณี การอภิปรายแต่ละ
ครั้งไม่ควรมีประเด็นมากจนเกินไป  เพราะจะท าให้ผู้เรียนอภิปรายได้ไม่เต็มท่ี 

3. การอภิปรายการจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในการอภิปรายท่ีดีโดยท่ัวไป ควรมี
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีจ าเป็นในการอภิปราย เช่น ประธานหรือผู้น าในการอภิปราย 
เลขานุการผู้จดบันทึกการประชุม และผู้รักษาเวลา เป็นต้น นอกจากนั้นสมาชิกกลุ่มทุกคน
ควรมีความเข้าใจตรงกันว่า ตนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีจะต้องช่วยให้กลุ่มท างานให้ส าเร็จ มิใช่
ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคน หากสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจ
ว่า สมาชิกกลุ่มท่ีดีควรท าอะไรบ้าง เช่น ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ซักถาม โต้แย้ง 
สนับสนุน ช่วยไม่ให้กลุ่มออกนอกเรื่องและสรุป   

4. กลุ่มจ าเป็นต้องมีการสรุปผลการอภิปราย เพื่อให้ได้ค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดประมาณ 
3-5นาที  ก่อนหมดเวลา เพื่อกลุ่มจะได้สรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่ม หลังจาก
นั้นผู้สอนให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายแลกเปล่ียนกัน  

ขั้นสรุปและการประยุกต์  
1. การสรุปบทเรียน เมื่อการอภิปรายส้ินสุด ผู้สอนจ าเป็นต้องเช่ือมโยงส่ิงท่ีผู้เรียนได้ร่วมกัน

คิดกับบทเรียนท่ีก าลังเรียนรู้  โดยมีการน าข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียนด้วย 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. หนังสือเรียนวิชา  10000703 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  ของส านักพิมพ์เอมพันธ์ 
2. แผ่นใส 
3. ใบงาน 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวัดผล 
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
3. ตรวจใบงาน 
4. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
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เคร่ืองมือวัดผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. ใบงาน 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้สอนและ

ผู้เรียน ร่วมกันประเมิน (ภาคผนวก จ) 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมท้ัง 5 อย่างครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม จึงถือ

ว่า  ผ่านเกณฑ์ 
3. เก็บผลงานจากใบงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่งในปลายภาค 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์ผ่าน ท าถูกต้องครึ่งหนึ่ง 
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ

การประเมินตามสภาพจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1 
กิจกรรมเสนอแนะโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 9.2 

เร่ือง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 



69 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบาย วิเคราะห์ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ 
การมอบหมายงาน 

1. แบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยสมัครใจ 
2. ทุกกลุ่มศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และน าข้อความรู้ท่ีได้ศึกษาความ

เป็นไปได้แล้วน ามาเขียนโครงการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กลุ่มละ 1 โครงการ โดยไม่
ซ้ าเรื่องกัน 

3. แต่ละกลุ่มน าผลงานน าเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมท้ังมีส่ือในการน าเสนอด้วย 
4. ผู้สอน/ผู้เรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพการเรียนรู้ท่ีแท้จริง 
5. จัดท าผลงานส่งผู้สอนเพื่อประเมินผลอีกครั้ง 

 
เกณฑ์การประเมินการท ากิจกรรม 
การประเมิน เนื้อหาสาระ(10) การน าเสนอ(10) จิตพิสัย(10) รวมคะแนน

(30) 
กลุ่มท่ี  1     
กลุ่มท่ี  2     
กลุ่มท่ี  3     

 
ข้อสรุปจากการท ากิจกรรม  
 1………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………… 
 
ระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง 
 
ระดับปริมาณ 

 10คะแนน  8คะแนน  6-7คะแนน  0-5คะแนน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ประเมิน……………………………………. 
ภาคผนวก ก 
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ตัวอย่าง 
แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
ประเมินจากผลงานท่ีผู้เรียนจัดท าและน ามาจัดเก็บไว้ในแฟ้ม แฟ้มนั้นจะประกอบด้วย 

1. ปก 
2. ค าน า 
3. ข้อมูลส่วนตัว 
4. สารบัญ 
5. จุดประสงค์ 
6. เกณฑ์การประเมินงาน 
7. งานท้ังหมด 
8. แบบทดสอบต่างๆ 
9. งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมินตนเอง/เพื่อน/ผู้สอน/ผู้ปกครอง 
11. ความคิดเห็นต่อวิชา 

 
ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัว 

1. ช่ือ………………………………………………………………………………………………………. 
2. เกิดวันท่ี…………………………เดือน………………………………พ.ศ. ………………….……… 
3. ช่ือบิดา…………………………………………ช่ือมารดา……………………………………………. 
 พี่……………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 
4. ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………….. 
5. วิชาท่ีชอบ………………………………………………………………………………………………. 
6. กิจกรรมท่ีชอบ…………………………………………………………………………………………. 
7. ส่ิงท่ีประทับใจในการเรียน……………………………………………………………………………... 
8. รางวัลท่ีเคยได้รับ………………………………………………………………………………………. 
9. ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อุดมคติของการท างาน………………………………………………………………………………… 
11. ผลงานท่ีสะสม………………………………………………………………………………………….. 

 
หมายเหตุ สะสมงานได้ทุกหน่วย ผู้เรียนน าผลงานท่ีพอใจใส่แฟ้มสะสมไว้ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ท่ี 
 

        
พฤติกรรม 

 
 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความ
คิดเห็น 

การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟังคนอื่น 

ท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในช้ัน มีค าถามท่ีดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่ง
ครบตรงเวลา 

ดี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 50% 
ปรับปรุง = 1 เข้าช้ันเรียน  แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มที่…………..ชั้น/แผนก……………… 
 

ล าดั
บ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม ความ
ร่วมมือ 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 2
0 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ดีมาก = 4 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90-100% หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 ดี = 3 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70-89% หรือปฏิบัติบางครั้ง 
 ปานกลาง = 2 ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50-69% หรือปฏิบัติครั้งเดียว 
 ปรับปรุง = 1 ประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 50%  หรือไม่ปฏิบัติ
เลย 

ลงชื่อ………………………………ผู้สังเกต 
 (…………………………….) 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
 

พฤติกรรม 
 
 

ชื่อ-สกุล 

บุคลิก 
การแต่ง

กาย 

มารยาท
ในการพูด 

การใช ้
ภาษา 

วิธีการ    
น าเสนอ 

เนื้อหาที ่
น าเสนอ 

รวม 

10 10 10 10 10 50 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑ์ผ่าน 25 คะแนน 

 
เกณฑ์การสังเกต 

บุคลิก การแต่งกาย : มีความเช่ือมั่นในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบียบ เส้ือไม่หลุดลุ่ย 
ลอยชาย 

มารยาทในการพูด : มองหน้าและสบตาผู้ฟัง ไม่เหน็บแนม เสียดสีผู้อื่น 
การใช้ภาษา : ชัดเจน ตามหลักภาษา ตัว ร ล ค าควบกล้ า ถ้อยค าข้อความสุภาพ 
วิธีการน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใช้แผ่นใส รูปภาพ ต้ังค าถาม เล่นเกม ไม่เยิ่น

เย้อ 
เนื้อหาท่ีน าเสนอ : มีสาระส าคัญ ตรงกับหัวข้อเรื่อง ใช้เวลาตามท่ีก าหนด 

 
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่าง 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครั้งที่…………………....…….. วันที่ ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที่ คุณลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนที่ได้ ใช้ได้  
= 1 

ควรปรับปรุง  
=  0 

1 ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น 
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 

   
 

2 ความมีวินัย 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลง

ต่างๆ ของวิทยาลัย ได้แก่ แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบ     และข้อบังคับ ตรงต่อเวลา  

   

3 ความรับผิดชอบ 
 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการ

ปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจ 
 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการ

ปฏิบัติงาน 

   

4 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู้ 
 ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

   
 

6 ความรักสามัคคี 
 ร่วมมือในการท างาน 

   
 

7 ความกตัญญูกตเวท ี
 มีสัมมาคารวะต่อคร-ูอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ ทั้งต่อ

หน้าและลับหลัง 

   
 

รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด  = …………… คะแนน 
หมายเหตุ  : แบบประเมินน้ีใช้แบบเดียวกันทั้งผู้สอนและประธานกลุ่ม และประเมินคุณลักษณะดังกล่าวตลอดภาค

การศึกษา 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่าง 

แบบรวมคะแนนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………....รหัสประจ าตัว………………………………… 
ระดับชั้น………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

คร้ังที่ประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ั้งที่
ปร

ะเ
มิน

 
คะ

แน
นที่

ได้
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

คะแนนที่ได้    
1. ความมีมนุษย

สัมพันธ์ 
                      

2. ความมีวินัย                       

3. ความรับผิดชอบ                       
4. ความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 
                      

5. ความสนใจใฝ่รู้                       

6. ความรักสามัคคี                       
7. ความกตัญญู

กตเวที 
                      

 
 

ลงชื่อ…………………………….ผู้ประเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 
 
หมายเหตุ : แบบรวมคะแนนนี้ใช้แบบเดียวกันท้ังผู้สอนและประธานกลุ่ม 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอย่าง 

แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภาคเรียนที่……………….ปีการศึกษา………………… 
 

รหัสวิชา…………………………………….. 

ชื่อวิชา……………………………………… 

ระดับชั้น…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 
คว

าม
มีม

นุษ
ยส

ัมพ
ันธ

 ์
คว

าม
มีว

ินัย
 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

เชื่
อม

ั่นใ
นต

นเ
อง

 
คว

าม
สน

ใจ
ใฝ

่รู้ 
คว

าม
รัก

สา
มัค

คี 
คว

าม
กตั

ญญ
ูกต

เวท
ี 

รว
ม 

 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ู้สอ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง

ปร
ะธ

าน
กล

ุ่ม)
 

รว
มค

ะแ
นน

ที่ไ
ด้จ

าก
ทั้ง

 2
 

ส่ว
น 

ล าดับ
ท่ี 

รหัส 
ประจ าตั

ว 
ชื่อ-สกุล 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 
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ภาคผนวก ฌ 

ตัวอย่าง 
บันทึกหลังการสอน 

 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………….…...… 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ……………………………….ผู้บันทึก 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมายเหตุ : บันทึกนี้ใช้บันทึกทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่าง 

บันทึกหลังการสอน 
 

ชื่อผู้สอน…………………………………………….…..…………………..รหัส 3200-1003 วิชา หลักการจัดการ 
ภาคเรียนที่…………………………….. ปีการศึกษา…………………….. 
 

ห้องเรียน วัน/เดือน/ปี เวลา บันทึกความคิดเห็น หมายเหตุ 
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หมายเหตุ   : บันทึกนี้ใช้บันทึกท้ายสุดของทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 


