
ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร 
รายวิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต 
มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

  

ตัวช้ีวัด 

 

 

 

เนื้อหา เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา

บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก

น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. วิเคราะห์เหตุผลของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มี
เงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

2. วิเคราะห์เป้าหมายของแผนและ
โครงการสัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มี
เงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผน
และโครงการสัมพันธ์ต่อการมี
รายได้ มีเงินออมและ   มีทุนใน
การขยายอาชีพ 

4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอนของ
แผนและโครงการสัมพันธ์ต่อการ
มีรายได้ มเีงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ 

1. ความสัมพันธ์ของเหตุผล  ของ
แผนและโครงการกับการมี
รายได้ มีเงินออม และมีทุนใน
การขยายอาชีพ 

2. ความสัมพันธ์ของเป้าหมายของ
แผนและโครงการกับการมี
รายได้ มีเงินออม และ มีทุนใน
การขยายอาชีพ 

3. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ 
ของแผนและโครงการกับการมี
รายได้     มีเงินออมและมีทุน
ใน     การขยายอาชีพ 

4. ความสัมพันธ์ของวิธีการ และ
ขั้นตอนของแผนและโครงการ
กับการมีรายได้     มีเงินออม
และมีทุนใน      การขยาย
อาชีพ 

(15)   

 



ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา

บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก

น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. ทบทวนระบุความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

2. จัดล าดับความส าคัญจ าเป็นของ
ความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนา
อาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 

3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่จ าเป็นต้อง 

1. การทบทวนองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ 

 

 

2. การจัดล าดับความส าคัญ/
จ าเป็นขององค์ความรู้ 

(10) 

   

ใช้ในการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพให้มี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

4. ระบุความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพได้ 

5 . แสวงหาความรู้ จั ดเป็ นระบบ
สารสนเทศของความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

3. การตัดสินใจเลือกความรู้ที่
จ าเป็นต้องใช้ 

4. การระบุความรู้และจัดท าระบบ
สารสนเทศ 

 

5. การแสวงหาความรู้และจัดท า
ระบบสารสนเทศ 

    

1.ระบุทักษะที่มีความจ าเป็นต้องฝึก
เพ่ิมเติมเพ่ือการมีรายได้ มีเงินออม
และมีทุนในการขยายอาชีพ 

1.ทักษะที่มีความจ าเป็นต้องฝึก
เพ่ิมเติม (15)    



1. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตตามความ
ต้องการและคุณภาพของตลาดได้ 

2. ระบุกระบวนการผลิตให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาดได้ 

3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อการมี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

1. ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน 
เครื่องมือ เพียงพอต่อ       การ
จัดการ 

2. ขั้นตอนการผลิต 

3. ผลผลิตที่คาดหวังต่อการมี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนใน
การขยายอาชีพ 

 (20)   

1. ระบุความต้องการผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพตามความต้องการของ
ลูกค้าได้ 

2. ระบุกลุ่มลูกค้าช่องทางตลาดได้ 

3. อธิบายวิธีการส่งเสริมการขายได้ 

4. จดบันทึกการขายเพ่ือขยายกลุ่ม
ลูกค้าได้ 

1. ความต้องการผลิตภัณฑ์และ
การควบคุมคุณภาพ 

 

2. ช่องทางการตลาด 

 

3. การส่งเสริมการขาย 

 

4. การจดบันทึกการขาย 

 (20)   

 

  



ตัวช้ีวัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา

บูรณาการ 

(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก

น ามาสอน
เสริม 

(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือระบุ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือขยายการตลาด
ได้ 

2. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือระบุ
ผลิตภัณฑ์ท่ีตลาดต้องการได้ 

3. วิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพ่ือลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ได้ 

4. บอกวิธีการพัฒนาระบบบัญชีได้ 

1. การจดบันทึกเพ่ือระบุ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. การจดบันทึกเพ่ือระบุ
ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ 

3. การวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย 

4. การพัฒนาระบบบัญชี 

 

(20)   

1.พัฒนาแผนและโครงการพัฒนา
อาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุน
ในการขยายอาชีพ 
 

1.การพัฒนาแผนและโครงการ
พัฒนาอาชีพตามผลการวิเคราะห์ 
   - แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ 
   - องค์ความรู้ 
   - ทักษะในความรู้ 
   - การตลาด 
   - การผลิต 
    - ระบบการบัญชี 

 

(20) 

  

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา  อช32001 
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้ 
พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

ศึกษา วิเคราะห์แผนและโครงพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทบทวนองค์ ความรู้ในอาชีพ 
ทักษะในอาชีพที่ต้องฝึกเพ่ิมเติม วิเคราะห์ผลิตภัณท์  ด้านความต้องการ และคุณภาพ ระบบการ 
จัดการ ด้านการผลิต การจัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนา 
แผนปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

เน้นการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือให้มีความมันคงมี 
รายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 
การวัดและประเมินผล 
ประเมินจากแผนและโครงการพัฒนาอาชีพที่ได้รับการพัฒนามาจากการปฏิบัติการศึกษา 

วิเคราะห์เพื่อให้มีความม่ันคง มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการขยายอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา  อช32001 
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้ 
พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
หัวเรื่อง1 วิเคราะห์แผนและโครงการ พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการ ขยายอาชีพ 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

 1. วิเคราะห์เหตุผลของแผนและ 
โครงการสัมพันธ์ต่อการมี 
รายได้ มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพ 
2. วิเคราะห์เป้าหมายของแผน 
และโครงการสัมพันธ์ต่อการ 
มีรายได้ มีเงินออมและมีทุน 
ในการขยายอาชีพ 
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ 
แผนและโครงการสัมพันธ์ต่อ 
การมีรายได้ มีเงินออมและ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอน 
ของแผนและโครงการ 
สัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงิน 
ออมและมีทุนในการขยาย 
อาชีพ 

1. ความสัมพันธ์ของเหตุผล 
ของแผนและโครงการต่อ 
การมีรายได้ มีเงินออม และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
2. ความสัมพันธ์ของเป้าหมาย 
ของแผนและโครงการต่อ 
การมีรายได้ มีเงินออม และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
3. ความสัมพันธ์ของ 
วัตถุประสงค์ ของแผนและ 
โครงการต่อ การมีรายได้ 
มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพ 
4. ความสัมพันธ์ของวิธี การ 
และข้ันตอนของแผนและ 
โครงการต่อ การมีรายได้ 
มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพ  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



หัวเรื่องที่ 2 การทบทวนองค์ ความรู้ที่ ต่อการพัฒนาอาชีพ ให้มีรายได้ มีเงินออมและมี ทุนในการขยายอาชีพ 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. ทบทวนระบุความรู้ที่จ า เป็นต้อง
ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพ        
ให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพ 
2. จัดอันดับความส าคัญที่จ าเป็นของ
ความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาอาชีพ
ให้มีรายได้ มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยาย 
อาชีพ 
3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่ 
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ 
พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงิน 
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
4. ระบุความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนรู้พัฒนาอาชีพให้มี 
รายได้มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพได้ 
5. แสวงหาความรู้จัด เป็นระบบ 
สารสนเทศของความรู้ที่ 
จ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ 
พัฒนาอาชีพให้มีรายได้มีเงิน 
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 
 

 1. การทบทวนองคค์วามรู้ที่ 
จ า เป็นต้องใช้ในการเรียนรู้พัฒนา
อาชีพ   
จัดอันดับความส าคัญท่ีจ าเป็นของ
ความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้ 
3. ตัดสินใจเลือกความรู้ที่ 
จ าเป็นต้องใช้ 
4. การระบุความรู้และจัดท า 
ระบบสารสนเทศ 
5. การแสวงหาความรู้และ 
จัดท าระบบสารสนเทศ 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



หัวเรื่องที่ 3  การระบุทักษะในความรู้ที่ จ าเป็นต้องฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือ การมีรายได้ มีเงินออมและ มีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

ระบุทักษะที่มีความจ า เป็นต้อง 
ฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือการมีรายได้ มีเงิน 
ออมและมีทุนในการขยายอาชีพ 

ทักษะที่มีความจ า เป็นต้องฝึก 
เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบการผลิต 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. วิเคราะห์ปัจจัย การผลิตตาม 
ความต้องการและคุณภาพ 
ของตลาดได้ 
2. ระบุกระบวนการผลิตให้ 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความ 
ต้องการของตลาดได้ 
3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อการมี 
รายได้ มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพ 

1. ปัจจัยการผลิต เช่น ทุน 
เครื่องมือ เพียงพอต่อ 
การจดัการ 
2. ขั้นตอนการผลิต 
3. ผลผลิตที่คาดหวังต่อการมี 
รายได้ มีเงินออมและมีทุน 
ในการขยายอาชีพ 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวเรื่องที่ 5 การวิเคราะห์การตลาด 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. ระบุความต้องการผลิตภัณฑ์ 
และคุณภาพตามความ 
ต้องการของลูกค้าได้ 
2. ระบุกลุ่มลูกค้า ช่องทางตลาดได้ 
3. อธิบายวิธี การส่งเสริมการขาย 
ได้ 
4. จดบันทึกการขายเพ่ือขยาย 
กลุ่มลูกค้าได้ 

1. ความต้องการผลิตภัณฑ์และ 
การควบคุมคุณภาพ 
2. ช่องทางการตลาด 
3. การส่งเสริมการขาย 
4. การจดบันทึกการขาย 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวเรื่องที่ 6  การพัฒนาระบบการบัญชี 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือ 
ระบุกลุ่มเป้าหมายเพ่ือขยาย 
การตลาดได้ 
2. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือระบุ 
ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการได้ 
3. วิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพ่ือลด 
รายจ่ายเพิ่มรายได้  
4. บอกวิธี การพัฒนาระบบบัญชี ได้ 

1. การจดบันทึกเพ่ือระบุ 
กลุ่มเป้าหมาย 
2. การจดบันทึกเพ่ือระบุ 
ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ 
3. การวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย 
4. การพัฒนาระบบบัญชี 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หัวเรื่องที่ 7 การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มี รายได้ มีเงินออมและมีทุน ในการขยายอาชีพ 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหา
ยากมาก
น ามาสอน
เสริม 
(สส.) 

หมาย
เหตุ 

พัฒนาแผนและโครงการพัฒนา 
อาชีพให้มีรายได้ มีเงินออมและ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 

การพัฒนาแผนและโครงการ 
พัฒนาอาชีพตามผลการ  
วิเคราะห์ 
- แผนและโครงการพัฒนาอาชีพ 
- องค์ความรู้ 
- ทักษะในความรู้ 
- การตลาด 
- การผลิต 
- ระบบการบัญชี 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนรายวิชา อช32001 
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต  
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม  

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 
 วิเคราะห์แผนและ
โครงการ พัฒนาอาชีพ
ให้มีรายได้ มีเงินออม 
และมีทุนในการ ขยาย
อาชีพ 

1. วิเคราะห์เหตุผลของแผน
และ 
โครงการสัมพันธ์ต่อการมี 
รายได้ มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพ 
2. วิเคราะห์เป้าหมายของแผน 
และโครงการสัมพันธ์ต่อการ 
มีรายได้ มีเงินออมและมีทุน 
ในการขยายอาชีพ 
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ 
แผนและโครงการสัมพันธ์ต่อ 
การมีรายได้ มีเงินออมและ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
4. วิเคราะห์วิธีการและขั้นตอน 
ของแผนและโครงการ 
สัมพันธ์ต่อการมีรายได้ มีเงิน 
ออมและมีทุนในการขยาย 
อาชีพ 

1. ความสัมพันธ์ของ
เหตุผลของแผนและ
โครงการต่อการมี
รายได้ มีเงินออม และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
2. ความสัมพันธ์ของ
เป้าหมายของแผนและ
โครงการต่อการมี
รายได้ มีเงินออม และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
3. ความสัมพันธ์ของ 
วัตถุประสงค์ ของแผน
และโครงการต่อ การมี
รายได้มีเงินออมและมี
ทุนในการขยายอาชีพ 
4. ความสัมพันธ์ของวิธี 
การและขั้นตอนของ 

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1. ครูสนทนากับนักศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ของเหตุผลของแผนและ
โครงการต่อการมีรายได้ มีเงินออม และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบาย ความสัมพันธ์ของเป้าหมาย
ของแผนและโครงการต่อการมีรายได้ มี
เงินออม และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 
2. ความสัมพันธ์ของ 
วัตถุประสงค์ ของแผนและโครงการต่อ 
การมีรายได้มีเงินออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็นกลุ่มย่อย  
กลุ่มละ 4 – 5 คน 4 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้า
เรื่องความสัมพันธ์ของวิธี การและข้ันตอน 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1.ใบงาน /ใบความรู้ 
2. แบบทดสอบ 
3. สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
 

 



 
(ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

  แผนและโครงการต่อ 
การมีรายได้มีเงินออม
และมีทุนในการขยาย
อาชีพ 

ของแผนและโครงการต่อ การมีรายได้มี
เงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพที่ครู
ก าหนดให้  
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานที่ศึกษา
ค้นคว้าให้กลุ่มอ่ืนฟัง 
2. ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา
สาระส าคัญของเรื่องและจดบันทึก 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 
2. ใบงาน/ใบความรู้ 
3. สังเกตการมีส่วนร่วม 

  



ใบความรู้ 
เรื่อง การวิเคราะห์แผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม 

และมีทุนในการขยายอาชีพ 
เรื่องท่ี 1 ความสัมพันธ์ของเหตุผลของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม 
และมีทุนในการขยายอาชีพ 

โครงการ คือ กิจกรรมหรือแผนงานที่เป็นหน่วยอิสระหนึ่ง ที่สามารถท าการวิเคราะห์วางแผน 
และน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด โดยแผนส าหรับกิจการต่างๆ ต้องระบุ 
วัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ 
ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแต่ละโครงการมีเป้าหมาย 
เพ่ือการผลิตหรือการให้บริการเพื่อเพ่ิมพูนสมรรถภาพของแผนงาน ดังนั้นโครงการ จึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง 
ของการวางแผนที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

ลักษณะของโครงการที่ดี สามารถแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานนั้นๆ ได ้
1. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถด าเนินงาน มีความเป็นไปได้ 
2. ก าหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริง (มีสถิต ิตัวเลข ข้อมูลจากองค์กรดังกล่าว) และเป็นข้อมูลที่ 
ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
3. อ่านแล้วเข้าใจว่านี้คือโครงการอะไร มีประโยชน์อย่างไร ท าไปเพ่ืออะไร มีขอบเขตการท าแค่ไหน 
4. มีระยะเวลาในการด าเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
5. สามารถติดตามประเมินผลได้ 
6. รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
7. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคม และประเทศชาติ 
8. ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ 

การออม หมายถึง ส่วนของรายได้ท่ีเหลืออยู่หลังจากได้มีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้ว 
โดยจะเก็บเอาไว้ส าหรับการใช้จ่ายในอนาคตยามฉุกเฉินหรือในคราวที่มีความจ าเป็น 

การออม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. การออมด้วยความสมัครใจ เป็นการออมที่เกิดจากความสมัครใจของแต่ละบุคคลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
รายได้ ความพึงพอใจ และสภาพแวดล้อม โดยการเปรียบเทียบระหว่างการเก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคตกับ 
การใช้จ่ายปัจจุบันว่าทางเลือกใดจะดีกว่ากัน 
2. การออมโดยถูกบังคับ เป็นการออมที่บุคคลไม่สามารถท่ีจะเลือกได้ เนื่องจากมีกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับให้ต้องปฏิบัติ เช่น การท าประกันชีวิต การหักเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
การหักเงินประกันสังคม การซื้อหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 

 
 
ปัจจัยที่จูงใจให้เกิดการออมทรัพย์ ได้แก่ 

1. อัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยสูงก็จะเป็นแรงจูงใจให้มีการออมมากขึ้น 
2. สถาบันการเงิน หากสถาบันการเงินมีความมั่นคง มีความเสี่ยงน้อย และสามารถให้บริการ 
แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการออมมากข้ึน 
3. ผู้ที่มีรายได้มากย่อมมีโอกาสและสามารถที่จะเก็บเงินออมได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย 



องค์กรธุรกิจที่ท าหน้าที่เก่ียวกับเงินออม และน าเงินออมไปลงทุนในลักษณะของการให้กู้ยืมเงินไป
ลงทุนอีกต่อหนึ่ง ได้แก่ 
1. ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 
2. สถาบันการเงินหรือบริษัทเงินทุนต่างๆ 
3. สหกรณอ์อมทรัพย์ 
4. บริษัทประกันชีวิต 
5. สถาบันการเงินนอกระบบ ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเสี่ยงมากที่สุด 
เช่น การเล่นแชร์ เป็นต้น 
ผลดีของการออม 
1. ท าให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นหรือมีความต้องการใช้จ่ายอย่างรีบด่วน 
2. สามารถน าไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ที่พิจารณาเห็นว่ามีความมั่นคง ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนสูง 
3. เพ่ือพัฒนาและสร้างความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว 

แผน คือ แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการกระท า อนาคต และความต้องการ 
ของบุคคลและองค์กร 

แผน คือ ผลที่ได้จากการวางแผน 
แผน คือ สิ่งที่ก าหนดขึ้นและถือเป็นแนวด าเนินการ 

จากความหมายของแผนที่กล่าวมาพบว่า แผน คือ ผลที่เกิดจากการวางแผนหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง 
ว่า “การวางแผน” คือกิจกรรมหรือการกระท าที่ก่อให้เกิด “แผน” ซึ่งอาจกระท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร 
แบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 

การวางแผนกลยุทธ์ คือ การศึกษาก็เหมือนวงการอ่ืน จะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง 
เป็นเรื่องที่ยากในการท านายอนาคต นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อ Arthur C. Clarks พูดว่า 
“อนาคตมิใช่สิ่งที่เคยเป็น” การวางแผนกลยุทธ์เป็นวิธีการในการก าหนดและธ ารงรักษาทิศทางในอนาคต 
กลายเป็นสิ่งที่หายากแสนยากในการท านาย เป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งองค์กรต้องด าเนินตามและปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความแตกต่างระหว่างแผนระยะยาวกับแผนกลยุทธ์ 
แผนระยะยาว แผนกลยุทธ์ 

1. คิดในระบบปิดซึ่งมีเหตุผลชัดเจนเป็นแผนระยะ3-5 ปี ที่สร้างขึ้น    
2. การวางแผนเป็นหน้าที่ที่แยกส่วน 
3. จุดเน้นมุ่งท่ีแผนสุดท้าย เป้าหมายและวัตถุประสงค์องค์การในอนาคตระยะ 3-5 ปี 
4. ส่วนส าคัญคือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน 
5. การตัดสินใจในเรื่องอนาคตบนพื้นฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
1. คิดในระบบเปิดซึ่งองค์การเป็นพลวัตรและมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน ในขณะที่มีข้อมูลจากปัจจัย
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
2. การวางแผนเป็นการคล้องรวมของการด าเนินการขององค์การ 
3. จุดเน้นที่กระบวนการ 
4. ใช้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
5. แนวโน้มในอนาคตมาตัดสินใจในปัจจุบัน 

เรื่องท่ี 2 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม และมีทุนใน
การขยายอาชีพ 

ความหมายของการวางแผน คือ กระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะท าอย่างไร 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญ 
กับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าข้ึนล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้ การวางแผน 
จะเก่ียวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะท าอะไร วิธีการก็คือ 
จะท าอย่างไร 

การวางแผนอาจเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่เป็นทางการ เมื่อผู้บริหารมีความคิดท่ีจะหาวิธีท างาน 
ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ความคิดนั้นอาจเป็นการส่วนตัวคือไม่ได้เขียนไว้ ไม่ได้ขอความคิดเห็นจากคนอ่ืน 
ในองค์การ การวางแผนเป็นการส่วนตัวนี้อาจเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหรือขององค์การขนาดเล็ก 
การวางแผนส่วนตัวจะขาดความต่อเนื่องและขาดข้อมูล แต่การวางแผนที่เป็นทางการเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน 
จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ไว้ จะต้องก าหนดวิธีการอย่างชัดเจน จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในองค์การ 
ให้คนในองค์การยอมรับอาศัยข้อมูลจ านวนมากก าหนดระยะเวลาไว้และอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการกับการมีรายได้ มีเงินออม และ 
มีทุนในการขยายอาชีพ 

วัตถุประสงค์ในการวางแผน 
ข้อดีของการวางแผน การวางแผนจะต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างในแง่ของปัจจัยภายนอกก็คือ 
ข้อก าหนดของรัฐ เทคโนโลยีที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าแรงงาน การเคลื่อนไหวของเงินทุนและอ่ืนๆ ส่วนปัจจัยภายในองค์การก็ได้แก่ 
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โครงสร้างองค์การและระบบงาน ความหลากหลายทางด้านแรงงาน 
ความรู้ความสามารถของฝ่ายบริหาร การวิจัยและพัฒนา เครื่องจักรอุปกรณ์และชื่อเสียงขององค์การ เป็นต้น 
การวางแผนจะท าให้องค์การสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 
สูงสุด ประการที่สอง ควรจะท าอะไรก่อนหลังจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด ประการที่สาม จะจัดสรรทรัพยากร 
อย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประการที่สี่ จะปรับตัวอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับ 
สถานการณ์และก่อให้เกิดผลดีที่สุด จนเป็นที่พอใจ จากนั้นรวบรวมแผนต่างๆ เขา้ด้วยกัน เพ่ือจัดท าแผนขั้น
สุดท้ายต่อไป 
3. การก าหนดแผนงานและโครงการต่างๆ โดยด าเนินการดังนี้ 

- จัดท าแผนงาน โดยรวบรวมงานที่เหมือนกัน มีวัตถุประสงค์หรือลักษณะเดียวกันเข้าไว้ 
ด้วยกันเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มงานการผลิต กลุ่มงานการตลาด กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในแผนงานหนึ่งๆ 
อาจมีเพียงโครงการเดียวหรือหลายๆ โครงการก็ได้ 

- จัดท าโครงการ ในแผนแต่ละแผนจะก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานไว้ในรูปของโครงการ 
ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ด าเนินการเมื่อไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้นๆ 

- จัดท ากิจกรรม ในแต่ละโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมหรือกิจกรรมเดียวก็ได้ 
แผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง วัตถุประสงค์ขององค์การกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
4. การปฏิบัติตามแผน คือ การน าแผนออกไปใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งผู้ใช้ในที่นี้คือ ผู้บริหารระดับกลาง 
ลงไปจนถึงพนักงานธรรมดา บุคคลต่างๆ เหล่านี้จะต้อง 

- ศึกษาแผนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือปฏิบัติ 
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานอย่างชัดเจน 
- จัดระบบการประสานงานระหว่างกันเพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
- ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานและวิธีการควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมาย 

5. การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลงานหรือการติดตามผลว่าเป็นเช่นไร ปกติโดยทั่วไป 
จะประเมินผล 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ท าในช่วงกลางของเวลาในแผนกับประเมินเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
การประเมินผลในช่วงแรกเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อบกพร่องและอุปสรรคต่างๆ เป็นเช่นไรจะได้หาทาง 
แก้ไขได้ทันท่วงที ส่วนการประเมินครั้งหลังเพ่ือให้รู้ข้อบกพร่องและน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข 
ในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนในการวางแผนโครงการ 
ซึ่งผู้จัดจะต้องด าเนินงานตามล าดับต่อไปนี้ 
1. ก าหนดปัญหาเพ่ือจัดท าโครงการโดย 

(1) ระบุปัญหาให้แน่ชัดว่าต้องการท าโครงการอะไร เช่น โครงการเกี่ยวกับปัญหาขัดข้องปัญหา
ป้องกัน หรือปัญหาเชิงพัฒนา 

(2) ศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาที่แท้จริงว่า เกิดจากอะไรและมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร 
(3) ก าหนดจุดต้องการแก้ไขปัญหา จะต้องเป็นจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาที่แท้จริงเมื่อน ามาแก้ไขแล้วจะ 

ท าให้ปัญหาต่างๆ ลดลงไปได้อย่างแน่นอน 
(4) ก าหนดแนวทางแก้ไขอย่างมีระบบโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น น ามาพิสูจน์ได้ 

น าปฏิบัติในรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ออกแบบแผน โดยด าเนินการในหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) หาแนวทางแก้ปัญหาที่ดี มีประสิทธิภาพสูงน ามาใช้ 
(2) แปลงปัญหาเป็นวัตถุประสงค์ 
(3) แปลงสาเหตุของปัญหาให้เป็นเป้าหมาย 
(4) แปลงแนวทางแก้ปัญหาให้เป็นผลงาน 

4. วิเคราะห์แผนโครงการจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) วิเคราะห์ทางการเงิน 
(2) วิเคราะห์ด้านการบริหาร 
(3) วิเคราะห์ทางเทคนิค 
(4) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
(5) วิเคราะห์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อโครงการอย่างไรบ้าง 
(6) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
(7) วิเคราะห์ด้านการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานท่ี 1 
เรื่อง วิเคราะห์แผนและโครงการ พัฒนาอาชีพให้มีรายได้ มีเงินออม และมีทุนในการ ขยายอาชีพ 
1. จงบอกปัจจยัที่จงูใจให้เกดิการออมทรัพย ์
........................................................................................................................................................................
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2. วิธีการและขั้นตอนของการเขียนโครงการ มีอะไรบ้าง 
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3. แผนและโครงการมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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กรต.ครั้งท่ี 1 
1. ระบบสารสนเทศหมายถงึ 
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2. ความรู้สามารถแบง่ออกได้กี่ประเภท มีอะไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
3. การจัดการความรู ้หมายถึง 
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........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรต.ครั้งท่ี 2 
1. ขั้นตอนการก าหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
2. การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต มีอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
3. ต้นทุน หมายถงึ 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



กรต.ครั้งท่ี 3 
1. ปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อช่องทางการตลาด 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
2. วิธีการส่งเสริมการขาย มีอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
3. การจดบันทึกการขาย หมายถึง 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 



แผนการสอนรายวิชา อช32001 
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต  
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพครั้งที่  2   แบบพบกลุ่ม  

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาระบบการ
ผลิต 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์ปัจจัย การผลิตตาม 
ความต้องการและคุณภาพ 
ของตลาดได้ 
2. ระบุกระบวนการผลิตให้ 
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามความ 
ต้องการของตลาดได้ 
3. ระบุผลผลิตพอเพียงต่อการมี 
รายได้ มีเงินออมและมีทุนใน 
การขยายอาชีพ 

1. ปัจจัยการผลิต เช่น 
ทุนเครื่องมือ เพียงพอ
ต่อการจัดการ 
2. ขั้นตอนการผลิต 
3. ผลผลิตที่คาดหวัง
ต่อการมีรายได้ มีเงิน
ออมและมีทุนในการ
ขยายอาชีพ 

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1. ครูสนทนากับนักศึกษาเรื่องปัจจัยการ
ผลิต เช่น ทุนเครื่องมือ เพียงพอต่อการ
จัดการและขั้นตอนการผลิต 
ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบาย ผลผลิตที่คาดหวังต่อการมี
รายได้ มีเงินออมและมีทุนในการขยาย
อาชีพ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
2. ครูสรุปเนื้อหาสาระส าคัญแล้วร่วมกัน
อภิปราย 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 
2. ใบงาน/ใบความรู้ 
3. สังเกตการณ์มีส่วนร่วม 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1.ใบงาน /ใบความรู้ 
2. แบบทดสอบ 
3. สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
 

 



แบบทดสอบครั้งที่ 2 
รายวิชาเลือกสาระการประกอบอาชีพ (การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ) 

ตอนที ่7 การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพใหม้ีรายได้ มีเงนิออมและมีทนุในการขยายอาชีพ 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาวงล้อมรอบข้อที่ถูกต้อง 
1. ข้อใดให้ความหมายเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่แสดงฐานะการเงินของกิจการ 
ก. งบดลุ  ข. งบก าไรขาดทุน 
ค. งบทดลอง  ง. งบรายรับ-รายจา่ย 
2. ข้อใดไม่ใช่รายการสนิทรัพย ์
ก. วัสดุส านักงาน  ข. ลิขสิทธิ ์
ค. สิทธิบัตร   ง. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
3. ข้อใดเป็นประเภทองค์ความรู้พื้นฐาน 
ก. Base knowledge   ข. Trivial knowledge 
ค. Explicit knowledge   ง. Tacit knowledge 
4. การจัดท าแผนมีก่ีประเภท 
ก. 1 ประเภท    ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท    ง. 4 ประเภท 
5. แผนพัฒนาระยะยาวมีระยะเวลากี่ป ี
ก. 3-4 ปี    ข. 4-6 ปี 
ค. 6-9 ปี    ง. 10-20 ปี 
6. ข้อใดเป็นลักษณะของโครงการท่ีดีที่สดุ 
ก. เป็นโครงการที่สามารถแกป้ัญหาของท้องถิ่นได ้
ข. เป็นโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน 
ค. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์รายข้อ 
ง. เป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณในการด าเนินการมากท่ีสดุ 
7. เหตุผลในการน า KM มาปรับใช้ในองค์กร 
ก. เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และการแก้ปญัหาไดด้ยีิ่งขึ้น 
ข. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ค. เพื่อพสิูจน์ความส าเร็จขององค์กร 
ง. ถูกทุกข้อ 
8. ข้อใดเป็นโครงการพัฒนาอาชีพ 
ก. โครงการศึกษาดงูานวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ข. โครงการแลกเปลีย่นนักเรยีนสัมพันธ ์
ค. โครงการการท าเกษตรวิถีธรรมชาติ 
ง. โครงการค่ายธรรมเชิดชูคุณธรรม 
 
 



9. ข้อใดเป็นสมการบัญชีไม่ถกูต้อง 
ก. สินทรัพย ์= หนีส้ิน + ทุน (ส่วนของเจา้ของ) 
ข. หนี้สิน = สินทรัพย-์ทุน (ส่วนของเจ้าของ) 
ค. ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย+์สินทรัพย ์
ง. ส่วนของเจา้ของ = สินทรัพย-์สินทรัพย ์
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่การตลาด 
ก. จัดหาสินคา้   ข. ก าหนดราคาสินค้า 
ค. หาลูกค้า   ง. น าสินคา้ไปสู่ตลาด 

 



 
แผนการสอนรายวิชา อช32001 

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชา อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ จ านวน 3 หน่วยกิต  
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพครั้งที่  3   แบบพบกลุ่ม  
 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาระบบการ
บัญชี 

1. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือ 
ระบุกลุ่มเป้าหมายเพ่ือขยาย 
การตลาดได้ 
2. วิเคราะห์การจดบันทึกเพ่ือ
ระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ
ได้ 
3. วิเคราะห์รายรับรายจ่ายเพ่ือ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
4. บอกวิธี การพัฒนาระบบ
บัญชี ได ้

1. การจดบันทึกเพ่ือ
ระบุกลุ่มเป้าหมาย 
2. การจดบันทึกเพ่ือ
ระบุผลิตภัณฑ์ที่ตลาด
ต้องการ 
3. การวิเคราะห์รายรับ 
รายจ่าย 
4. การพัฒนาระบบ
บัญชี 

ขั้นที ่1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1. ครูสนทนากับนักศึกษาเรื่องวิเคราะห์
การจดบันทึกเพ่ือระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ขยายการตลาดได้ 
 ขั้นที ่2 แสวงหาข้อมูลและจัดการ
เรียนรู้ 
1. ครูอธิบาย การจดบันทึกเพ่ือระบุ
ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการและการ
วิเคราะห์รายรับ รายจ่าย 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็นกลุ่มย่อย  
กลุ่มละ 4 – 5 คน 4 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้า
เรื่องการพัฒนาระบบบัญชี 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานที่ศึกษา
ค้นคว้าให้กลุ่มอ่ืนฟัง 

ส่ือ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
- ห้องสมุด 
- อินเตอร์เน็ต 
 
 
 

1.ใบงาน /ใบความรู้ 
2. แบบทดสอบ 
3. สังเกตการมีส่วน
ร่วม 
 



 
 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

การพัฒนาระบบการ
บัญชี 

  2. ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา
สาระส าคัญของเรื่องและจดบันทึก 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 
2. ใบงาน/ใบความรู้ 
3. สังเกตการมีส่วนร่วม 

  



แบบทดสอบ ครั้งที่ 3 
รายวิชาเลือกสาระการประกอบอาชีพ 

รายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (อช 32001) 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาวงล้อมรอบข้อที่ถูกต้อง 
1. การสง่เสริมการขายวิธีใดจะกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซือ้ซ้ าได ้
ก. การใช้แสตมป์การค้า   ข. การลดราคา 
ค. การแจกสนิค้าตัวอย่าง  ง. การจัดแสดงสินค้า 
2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของบญัชี 
ก. ส่วนของเจ้าของ   ข. หนี้สิน 
ค. เงินฝากธนาคาร   ง. รายได ้
3. ความรู้เช่ือมโยงกบัโลกของความเป็นจริงภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อน คือความรู้ระดับใด 
ก. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล  ข. ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท 
ค. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ  ง. ความรู้เชิงทฤษฎ ี
4. Explicit knowledge คือ 
ก. องค์ความรู้พื้นฐานขององค์กร   ข. องค์ความรู้ที่ไม่มีโครงสร้าง 
ค. องค์ความรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน  ง. องค์ความรู้ทั่วไปขององคก์ร 
5. ความรู้ท่ีไม่สามารถอธิบายโดยใช้ค าพูดได ้มีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ ์
ก. ความรู้แบบฝงัลึก   ข. ความรู้ชัดแจ้ง 
ค. ความรู้แฝงเร้น   ง. ถูกทั้ง ก และ ค 
6. ข้อใดเป็นหนา้ที่ของช่องทางการตลาด 
ก. การส่งเสริมการตลาด   ข. การรับภาระการเสี่ยง 
ค. การสั่งซื้อสินคา้   ง. ถูกทุกข้อ 
7. งานที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าสารสนเทศ และการสนบัสนุนสารสนเทศ
ให้แก่ 
บุคคลหรือหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในองค์การที่ต้องการใช้ 
ก. ข้อมูล   ข. สารสนเทศ 
ค. ระบบสารสนเทศ  ง. ผิดทุกข้อ 
8. ข้อใดคือเหตุผลของการน า KM มาปรับใช้ในองค์กร 
ก. เพื่อการปฏิบตัิงานร่วมกันที่ดีเยี่ยม   ข. เพื่อให้บุคคลในองคไ์ด้รับรางวัล 
ค. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน   ง. ข้อ ก และ ค 
9. ข้อใดเป็นหมวดค่าใช้จา่ย 
ก. สิทธิบัตร    ข. ค่าเสื่อมราคา 
ค. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  ง. ดอกเบี้ยเงินฝาก 
10. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเขียนโครงการ 
ก. วัตถุประสงค ์   ข. งบประมาณ 
ค. การประเมินผลโครงการ  ง. การก าหนดอายุของโครงการ 



กรต.ครั้งท่ี 1 
1. จงอธิบายประโยชน์ของการจดบันทึก 

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
2. ประโยชน์ของรายรับ - รายจา่ย มีอะไรบ้าง 

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

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

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

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