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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   2000-1002 

2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 

3. ชื่อวิชา   ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ 

4. ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. ปีการศึกษา   2559 

7. ชื่อผู้สอน   นางสาวอภัสสรณ์ เรืองวงษ์ 

8. เงื่อนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์  

11. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  จัดท าแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและน าปรัชญาการ

ด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและชุมชนได้  ตลอดจนบทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจ  ภาษีธุรกิจ
และกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
 

12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เข้าใจหลักการของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

2. เข้าใจหลักการจัดท าแผนธุรกิจ 

3. ประเมินผลความเหมาะสมของแผนธุรกิจ 

4. เข้าใจหลักการของระบบเศรษฐกิจตลาด 

5. เข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรธุรกิจและกฏหมายที่เก่ียวข้อง 
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13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1) นักเรียนฟังค าบรรยายและการสาธิตจากครูผู้สอน 
 2) นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงจากโปรแกรมแล้วสรุปประเด็นที่ได้จากการปฏิบัติ 

 3) นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือคู่มือต่างๆ จากห้องสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

หน่วยที ่ กิจกรรมการเรียนการสอน คาบที ่ กิจกรรม สื่อ 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 

 
1-3 

 
- แนะน ารายวิชา 
- ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยาย/ถามตอบ 
- แบบฝึกหัด /ใบงาน/ชิ้นงาน 

- แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบฯ 

2 รูปแบบองค์กรธุรกิและการจด
ทะเบียนธุรกิจ 

  
4-9 

- ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

- แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบฯ 

3 กฎหมายทีผู่้ประกอบการควร
ทราบ 

 
10-15 

- ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

  

- แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบฯ 

4 จริยธรรมทางธุรกิจ   
16-18 

- ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

- แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบฯ 

5 ผู้ประกอบการกับภาระด้าน
ภาษีและบญัช ี

  
19-24 

- ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

- แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบฯ 

6 แผนธุรกิจ 25-33 - ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 
 

- แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบฯ 
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หน่วยที ่ กิจกรรมการเรียนการสอน คาบที ่ กิจกรรม สื่อ 
7 การจัดการด้านการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
 

 34-39 
- ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 
 

- แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบฯ 

8 การจัดการด้านการตลาด 40-45  - ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 

9 การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

  46-48 - ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบ 
 

10 การขยายกิจการและความ
เสี่ยงภัยทางธุรกิจ 

49-51 - ทบทวน 
-บรรยาย/ถามตอบ 
-แบบฝึกหัด/ใบงาน/ชิ้นงาน 

แบบเรียน 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
-สื่อประกอบ 

11 น าเสนอแผนธุรกิจ 52-54 น าเสนองานหน้าชั้นเรียน   รายงาน 

 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 80 คะแนน  และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน  ดังนี้ 

 1. สอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 1-2      20 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 3      10 คะแนน 
 2. สอบกลางภาคเรียน       20 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 1-3      20 คะแนน 
 3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 4-5      30 คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน  20 คะแนน  ดังนี้ 
  - สอบผลการเรียนรู้ ข้อ 1, 2, 3, 4,5 (ข้อสอบปรนัย)             20 คะแนน 

รวมคะแนนตลอดปลายภาคเรียน      100 คะแนน 
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16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1) จาการฟังค าอธิบาย 
 2) ศึกษาจากสื่อการสอนที่ครูพัฒนาขึ้นเอง 
 2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ และคู่มือต่างๆ 

 

 

       ลงชื่อ ………………………………………………………ผู้จัดท า 
        (นางสาวอภัสสรณ์ เรืองวงษ์) 
             ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
                  
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

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

ลงชื่อ ………………………………………….. 
                    ( นางจงรัก  เทศนา ) 

                 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

                ลงชื่อ ………………………………………….. 
             (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

          รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
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ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

         ลงชื่อ ………………………………………….. 
                (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 


