
 
 

 
 

 

แผนจัดการเรยีนรูแบบบรูณาการ 
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

รหัส  2201-7412  วิชา โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ประเภทวิชาบรหิารธรุกิจ 
     

 
จัดทําโดย 

อาจารยวราภรณ   อุมอังวะ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



 

คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีไดประกาศใชต้ังแตเดือนสิงหาคม  2542  เปนตนมา 
ไดเนนใหครู-อาจารยและผูเก่ียวของท้ังหลายจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด ซ่ึงผูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูไดตระหนักถึงภารกิจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
จึงจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใหเปนรูปธรรม  
โดยการบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในรายวิชา  โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี  รหัสวิชา  2021-7412  ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรูจึงประกอบดวย 

1.  โครงการสอนท่ีบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2.  แผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ผูจัดทําหวังวาแผนการจัดการเรียนรูเลมนี้จะใหประโยชนตอการเรียนการสอน   หากทานนําแผนการ
จัดการเรียนรูเลมนี้ไปใชงาน พบขอผิดพลาด  และมีขอเสนอแนะประการใด  ผูจัดทํายินดีนอมรับไวดวยความ
ขอบคุณยิ่ง  เพ่ือปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป  

 
 

วราภรณ   อุมอังวะ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                         มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
      มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ   วิชา  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  
 

หมวดท่ี  1.  ลักษณะและขอมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 
 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
           โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญช ี รหัสวิชา  2021-7412   
2.  จํานวนหนวยกิต 
     2  หนวยกิต       3(2-2-5) 
3.  หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
    3.1  หลักสูตร 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

3.2   ประเภทของรายวิชา 
  วิชาสาขาวิชา 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
     อาจารยวราภรณ   อุมอังวะ 
5.  ภาคการศึกษา  ช้ันปท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี  2  ชั้นปท่ี ปวส.1 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite) 
     ไมมี 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 
     ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน 
     อาคารบริหารธุรกิจ 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งลาสุด 
     7  พฤศจิกายน   2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.1 ตารางวิเคราะหรายวิชา 
รหัสวิชา  2021-7412       วชิา   โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี    จํานวน  3  หนวยกิต 

ชั้น ปวส. 1   สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

 
                         พฤติกรรมการเรียนรู 
 
 
ช่ือหนวยการสอน/การเรียนรู 
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1. หลักการพ้ืนฐานของโปรแกรมสําเร็จรูป   
   บัญชีและการใชงานเบื้องตน 

5 5 5 4 3 3 4 4 33 1 4 

2. เรื่อง การเริ่มตนใชงานและการบันทึก 
   1ขอมูลเริ่มตน 

5 5 5 4 3 3 4 4 33 1 4 

3. การบันทึกขอมูลรายวันและการออกรายงาน 
   ขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 

5 5 5 4 3 3 4 4 33 1 4 

4. การปดบัญชี 5 5 5 4 3 3 4 4 33 1 4 
5. การใชเครื่องมือและอรรถประโยชน 5 5 5 4 3 3 4 4 33 1 4 

รวมคะแนน 25 25 25 20 15 15 20 20    

ลําดับความสําคัญ 1 1 1 2 3 3 2 2    
 
คําอธิบาย     5   หมายถึง   ระดับความสําคัญของแตละรายการมี  5 ระดับ คือ 1, 2, 3, 4, 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.2 ตารางวิเคราะหสมรรถนะการเรียนรู 
รหัสวิชา  2201-7412   ชื่อวิชา  วิชา   โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี     

จํานวนหนวยกิต   3   หนวยกิต   จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห  2  ชั่วโมง  รวม   72  ชั่วโมงตอภาคเรียน 
 

หนวยการสอน สมรรถนะการเรียนรู 
หนวยการสอนท่ี  1 
ช่ือหนวยการสอน   
หลักการพ้ืนฐานของโปรแกรมสําเร็จรูป   
บัญชีและการใชงานเบื้องตน 

1. ลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  
   BCAccount GL2.0a                                                
2. ความสําคัญของการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในงานบัญชี 
3. คุณสมบัติในการใชงาน 
4. ขอแตกตางการทําบัญชีดวยมือและการใชโปรแกรม    
   BCAccount GL2.0a                                                
5. การติดตั้งโปรแกรมและสราง Shortcut Icons 
6. การเขาสูโปรแกรม BCAccount GL 2.0a 
7. สวนประกอบของโปรแกรม                               
8. แถบเครื่องมือ 
9. การสรางฐานขอมูลไวในโฟลเดอรเพ่ือเก็บแฟมขอมูล  
   ทางการบัญชี 
10. การสรางไฟลใหม 
11. การปดไฟลและเปดขอมูลเดิม 
12. การออกจากโปรแกรม 
13. การแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการบันทึกบัญชีดวย 
     คอมพิวเตอร 
14. วงจรโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี BCAccount GL 2.0a 
15. ขอมูลทางบัญชีท่ีเก่ียวของกับระบบตาง ๆ  

หนวยการสอนท่ี  2 
ช่ือหนวยการสอน  
เรื่อง การเริ่มตนใชงานและการบันทึก 
ขอมูลเริ่มตน 

1. ความหมายของการเริ่มตนใชงาน 
2. ข้ันตอนการเริ่มตนใชงาน 
3. การบันทึกขอมูลเริ่มตน 
4. ข้ันตอนการบันทึกขอมูลเริ่มตน 
5. การใชฟงกชันคียและปุมตาง ๆท่ีหนาจอสรางผังบัญชี 
6. การพิมพรายงานรายละเอียดผังบัญชี 
7. การเพ่ิมเติมและจัดเรียงรายการผังบัญชีใหม 
8. การตรวจสอบรายละเอียดและวิธีแกไขผังบัญชี 

หนวยการสอนท่ี  3 
ช่ือหนวยการสอน   
การบันทึกขอมูลรายวันและการออกรายงาน 
ขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 

1. ความหมายของขอมูลรายวัน 
2. การบันทึกขอมูลรายวัน 
3. การบันทึกรายละเอียดท่ีเมนูขอมูลรายวัน 
4. การบันทึกรายการท่ีเมนูขอมูลรายวัน 
5. การแสดงรายการขอมูลรายวันและวิธีเลือก 
6. วิธีพิมพและการออกรายงานทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 
7. การออกรายงานงบการเงิน 

 



 
หนวยการสอนท่ี 4 
ช่ือหนวยการสอน     
การปดบัญชี 

1. ข้ันตอนการปดบัญชีดวยคอมพิวเตอร 
2. วิธีเลือกใชการสํารองขอมูล 
3. ดูกอนพิมพ 
4. คัดลอกผังบัญชีและสมุดบัญชีอัตโนมัติ 
5. ตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูล 

หนวยการสอนท่ี  5 
ช่ือหนวยการสอน   
การใชเครื่องมือและอรรถประโยชน 

1. ตัวเลือก 
2. ดูกอนพิมพ 
3. ผงับัญชีอัตโนมัติ 
4. สมุดบัญชีอัตโนมัติ 
5. ตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูล                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1.3 ตารางวิเคราะหสมรรถนะรายวิชา 

โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /ผล 5 มิติ / นโยบาย 3 D และ 11  ดี 11  เกง   
รหัส  2201-7412  วิชา  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือนงานบัญชี   หนวยกิต   3(2-2-5) 

ระดับช้ัน  ปวส.1    สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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หนวยการสอนท่ี 1 
ช่ือหนวยการสอน    
หลักการพ้ืนฐานของโปรแกรมสําเร็จรูป   
บัญชีและการใชงานเบ้ืองตน 
     สรรถนะประจําหนวยการสอน 

            

     เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจถึงลักษณะของ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  
BCAccount GL2.0a ไดอยางถูกตอง
รวมถึงบอกความสําคัญของการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในงานบัญชี ได  

4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 42 6 

หนวยการสอนท่ี 2 
ช่ือหนวยการสอน    
เรื่อง การเริ่มตนใชงานและการบันทึก 
ขอมูลเริ่มตน 
     สรรถนะประจําหนวยการสอน 

            

     7เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจถึงการเริ่มตน
ใชงานและการบันทึกขอมูลเริ่มตน และ
สามารถปฏิบัติงานจริงในเครื่อง
คอมพิวเตอรได 

5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 45 3 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ช่ือหนวยการสอน/ 
สมรรถนะรายวิชา 

ทางสายกลาง 
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หนวยการสอนท่ี 3 
ช่ือหนวยการสอน    
การบนัทึกขอมูลรายวันและการออก
รายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบ 
ตาง ๆ 

สรรถนะประจําหนวยการสอน 

            

     เพ่ือใหนักศึกษาสามารถบันทึกขอมูล
รายวันและการออกรายงานขอมูลทาง
การเงินในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
โดยการปฏิบัติจริงจากเครื่อง
คอมพิวเตอร 

3 4 5 3 4 5 4 5 4 4 41 7 

หนวยการสอนท่ี 4 
ช่ือหนวยการสอน    
การปดบัญชี 

สรรถนะประจําหนวยการสอน 

            

     เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจข้ันตอนการปด
บัญชีดวยคอมพิวเตอรและวิธีเลือกใชการ
สํารองขอมูลไดอยางถูกตอง 

4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 45 3 

หนวยการสอนท่ี 5 
ช่ือหนวยการสอน    
การใชเครื่องมือและอรรถประโยชน 

สรรถนะประจําหนวยการสอน 

            

     เพ่ือใหนักศึกษาใชตัวเลือกดูกอน
พิมพผังบัญชีอัตโนมัติ สมุดบัญชีอัตโนมัติ
ตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลได
ถูกตอง                                                

4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 43 5 

รวม 24 26 24 23 28 25 28 25 26 29   

ลําดับความสําคัญ 4 3 9 7 3 5 2 6 4 1   

 
 

 



 
หมวดท่ี  2.  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา 
        1. รูระบบงานของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการจัดทําบัญชี 
        2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญชี 
        3. เขาใจการเก็บขอมูลและรายงานงบการเงินรวมท้ังรายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 
        4. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทําบัญช ี

2.วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
         1. เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
         2. เพ่ือใหเนื้อหาการเรียนรูสัมพันธกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังบนหลักการเรียนรูตามสภาพจริง 
                   
 

หมวดท่ี  3.  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1.คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชจัดทําบัญชี บันทึกขอมูลทางบัญชีเก่ียวกับระบบบัญชี
แยกประเภท ระบบสินคาคงคลัง ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบเงินเดือน รายงานขอมูลทาง
การเงินในรูปแบบตาง ๆ วิเคราะหงบการเงิน ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชีท่ีนิยมใชในธุรกิจ 
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
20 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ไมมี 

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ 
36 

การศึกษาดวยตนเอง 
16 ชั่วโมง 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
      1  ชั่วโมง/สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หมวดที ่ 4.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีตองพัฒนา 

- ความมีมนุษยสัมพันธ 
- ความมีวินัย 

- ความรับผิดชอบ 

- ความซ่ือสัตยสุจริต 

- ความสนใจใฝรู 

- การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน 
- ความสุภาพ (Politeness)  

- มีความเชื่อม่ัน (Confidence)  

- การยอมรับและปฏิบัติตามมติของกลุม ( Is accepted by his/her group)  
1.2  วิธีการสอน 

- ใชการสอนแบบ  Active  Learning  เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม  หรือ
แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียนในโอกาสตาง ๆ 

- ยกตัวอยางกรณีศึกษา  ตัวอยางท่ีขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการประพฤติท่ีผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง  ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ  การมีวินัยเรื่องเวลาการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  

1.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของ

ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม   

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอนคนอ่ืน ๆและเพ่ือนๆของผูเรียนในรายวิชา 

- การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)ดาน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและ
การสงงานท่ีมอบหมาย 

- นักศึกษาประเมินตนเอง 
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักความพอประมาณ 
 ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป  
หลักความมีเหตุผล 
 การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัย
ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ  
หลักการมีภูมิคุมกัน 
 การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความ
เปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
  

 



 
เง่ือนไขความรู 
 ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมา
พิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
เง่ือนไขคุณธรรม 
 ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ขยัน มีความ
อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต และแบงปน  
2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 
 -  นักศึกษามีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคอมพิวเตอร  องคประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ  หรือมีการทํางานท่ีซับซอนเพียงใด  
แตมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน  คือ  สวนนําเขา  (Input)  สวนประมวลผล  (Process)  สวนแสดงผล  
(Output)  และสวนเก็บขอมูล  (Storage)  สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร
ชนิดของคอมพิวเตอร  และโครงสรางของคอมพิวเตอร 

  
 2.2  วิธีการสอน 

- ใชการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมุงเนนใหสัมพันธกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ใชหลักการ
เรียนรูตามสภาพจริง(Authentic Learning) และจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยการสอน
แบบผสมผสาน  ไดแก  การนําเสนอเนื้อหา (Presentation)  การฝกปฏิบัติ(Practice) 

-  แนวการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) มีลักษณะเปนการสรางบรรยากาศ
การเรียนรูท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะ การพ่ึงพาอาศัย
กันในทางท่ีดี (Positive Independence) การสรางทีมงาน (Team Formation) ความรับผิดชอบ 
(Accountability) ทักษะทางสังคม (Social Skills)  

- การเรียนรูตามแนวคิดผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน 
คือ ข้ันสังเกต โดยผูสอนเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียน ข้ันสรางความรูโดยผูเรียนสราง
ความรูจากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ข้ันขยายความรูโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรูซ่ึงกันและกัน  และข้ันตรวจสอบประเมินความรูท่ีไดรับโดยการนําเสนองาน 

    2.3  วิธีการประเมินผล 
- การทดสอบกอนเรียน หลังเรยีน  

- แบบสังเกตการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น/ การอภิปรายกลุม การประเมินพฤติกรรมการเรียน 

- การสอบยอย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุม 

-  
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญา  ท่ีตองพัฒนา 
           -   สามารถคิดวิเคราะห  แสดงความคิดเห็นตอปญหาท้ังในชั้นเรียน 
          -    สามารถใชความรูทางทฤษฎี   เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในสถานการณจริง              
 
 
 

 



 
 

3.2 วิธีการสอน 
- การเรียนรูตามแนวคิดผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ประกอบดวย  ข้ันสังเกต 

โดยผูสอนเชื่อมโยงประสบการณเดิมของผูเรียน ข้ันสรางความรูโดยผูเรียนสรางความรูจาก
การศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ข้ันขยายความรูโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ 

     กันจากประสบการณของผูเรียน และข้ันตรวจสอบประเมินความรูท่ีไดรับโดยการนําเสนองาน 

- มอบหมายภาระงานรายบุคคล และงานกลุม 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบกอนเรียน หลังเรียน  

- การสอบยอย  สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค 

- การประเมินพัฒนาการรายบุคคลและรายกลุม 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ท่ีตองพัฒนา 
- ทักษะการสรางสัมพันธภาพการท่ีดีในการทํางานและความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ัง

รายบุคคลและรายกลุม  
4.2 วิธีการสอน 

- ใชแนวการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) มีลักษณะเปนการสราง
บรรยากาศการเรียนรูท่ีเหมาะสมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันในลักษณะชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันโดยมีแนวทางท่ีสําคัญ คือ การพ่ึงพาอาศัยกันในทางท่ีดี (Positive Independence) การสราง
ทีมงาน (Team Formation) ความรับผิดชอบ (Accountability) ทักษะทางสังคม (Social Skills)  

- มอบหมายงานกลุมและรายบุคคล โดย กําหนดความรับผิดชอบของผูเรียนรายบุคคลและรายกลุม
ใหชัดเจน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจากการทํากิจกรรมรายบุคคลและรายกลุมของผูเรียน 

- ใหผูเรียนประเมินสมาชิกในกลุม  ท้ังดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบตามรูปแบบแนวการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

-  
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีตองพัฒนา 

- ทักษะการคัดเลือกแหลงขอมูล  การคนควาหาขอมูล/เพ่ิมพูนความรูทางอินเตอรเน็ต   

- ทักษะการใช  Power  point  ในการนําเสนองานทีไดรับมอบหมาย   
5.2 วิธีการสอน 

- ใช  PowerPoint  ท่ีนาสนใจ  ชัดเจน  งายตอการทําความเขาใจ  ประกอบการสอนในชั้นเรียน 

- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต  เพ่ือเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล 

- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การมอบหมายงานท่ีตองมีการนําเสนอท้ังในรูปเอกสารและใชสื่อในการนําเสนอ 

 



 
5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการนําเสนอรายงานโดยใช  PowerPoint  หนาชั้นเรียน 
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

- ประเมินรายงานการสบืคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
หมวดที ่5.  แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการประเมินผล 

 
 

 5.1  แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
 

จํานวน/ช่ัวโมง กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือท่ีใช 

หมายเหตุ 
ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1 ช้ีแจงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  ในรายวิชา 
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
บัญชี 

2 2 - อธิบายจุดประสงครายวิชา 
- คําอธิบายรายวิชา  มาตรฐาน
รายวชิาและการประเมินผล 
- นักศึกษาแตละกลุมลางไวรัส 
และสรางโฟลเดอรGL หรือ Gpws 
เพ่ือติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี   
BCAccount GL2.0a ในเครื่อง 
คอมพิวเตอร ในกรณีตองการเก็บ 
ขอมูลทางบัญชีในเครื่องใหสราง 
โฟลเดอรชั้นและหองเรียน Room_1  
Room_2 เพ่ือแยกขอมูล เปน 
สัดสวน(ไมสรางโฟลเดอรยอยก็ได) 
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันศึกษา 
เนื้อหาหนวยท่ี 1 เรื่องโปรแกรม 
สําเร็จรูปบัญชี  BCAccount 
GL 2.0a  และการใชงานเบื้องตน 
และรับทราบงานท่ีครูมอบหมายให             

อ.วราภรณ 

    2 การเขา้สู่โปรแกรม BCAccount 

GL 2.0aส่วนประกอบของ

โปรแกรมแถบเคร่ืองมือ 

การสร้างฐานขอ้มูลไวใ้น

โฟลเดอร์เพ่ือเก็บแฟ้มขอ้มูล

ทางการบญัชี 

 

2 2 นกัศึกษาในกลุ่มมอบหมายงานให ้

สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบ ประสานงาน 

ช่วยเหลือกนัเพ่ือเตรียม รายงานหนา้ 

ชั้นเรียนและส่งตวัแทนออกมารายงาน 

หนา้ชั้นเรียน โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ในหอ้งเรียน เป็นส่ือในการเรียนการสอน   

อ.วราภรณ 

 
 
 

 



 
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

 
จํานวน/ช่ัวโมง กิจกรรม 

การเรียนการสอน  และส่ือท่ีใช 
หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
3-4 ความหมายของการเริ่มตนใช

งานข้ันตอนการเริ่มตนใชงาน 
การบันทึกขอมูลเริ่มตน
ข้ันตอนการบันทึกขอมูล
เริ่มตนการใชฟงกชันคียและ
ปุมตาง ๆท่ีหนาจอสรางผัง
บัญชี 
การพิมพรายงานรายละเอียด
ผังบัญชีการเพ่ิมเติมและ
จัดเรียงรายการผังบัญชีใหม
การตรวจสอบรายละเอียด
และวิธีแกไขผังบัญชี 

4 4 นักศึกษาศึกษาหนวยท่ี 2 โดยแบง 
เปน 3 กลุมเลือกประธานกลุม 
 และเลขากลุม กลุมท่ี 1  ศึกษา 
ความหมายของการเริ่มตนใชงาน 
ศึกษาข้ันตอนของการเริ่มตน 
ใชงานกลุมท่ี 2 ศึกษาการบันทึก 
ขอมูลเริ่มตนจากตัวอยางท่ี 1 
 กลุมท่ี 3  ศึกษาการใชฟงกชั่นคีย 
และปุมตาง ๆ ท่ีหนาจอการสราง 
ผังบัญชีศึกษาการพิมพรายละเอียด 
ผังบัญชี ศึกษาวิธีเพ่ิมเติมและจัด 
เรียงลําดับผังบัญชีนักศึกษาในกลุม
มอบหมายงานให 
สมาชิกในกลุมรวมกันรับผิดชอบ 
 ประสานงานชวยเหลอืกันเพ่ือ 
เตรียมออกรายงานหนาชั้นเรียน 

อ.วราภรณ 

5-6-7 ความหมายของขอมูลรายวัน 
การบันทึกขอมูลรายวัน 
การบันทึกรายละเอียดท่ีเมนู
ขอมูลรายวัน 
 

4 4 นักศึกษาแตละกลุมศึกษาสาระการ 
เรียนรูหนวยท่ี 3  และรับทราบงาน 
ท่ีครูมอบหมายให ดังนี้ 
  กลุมท่ี 1 ศึกษาความหมายของ 
ขอมูลรายวัน ศึกษาวิธีบันทึกราย 
ละเอียดท่ีเมนูขอมูลรายวันกลุมท่ี 2  
ศึกษาการบันทึกรายการท่ีเมนูขอมูล 
รายวัน ศึกษาวิธีเลือกรายการรายวัน        
  กลุมท่ี 3 ศึกษาการออกรายงาน 
ขอมูลทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  
ศึกษาการออกรายงานงบการเงิน 

อ.วราภรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือท่ีใช 

หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
8-9 การแสดงรายการขอมูล

รายวันและวิธีเลือก 
 

0 8  กลุมท่ี 2  
 ศึกษาการบันทึกรายการท่ีเมนู 
ขอมูลรายวัน 
 ศึกษาวิธีเลือกรายการรายวัน 
 กลุมท่ี 3  
ศึกษาการออกรายงานขอมูล 
ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ   
ศึกษาการออกรายงานงบการเงิน 

อ.วราภรณ 

10 สอบกลางภาค 2  สอบกลางภาค  
11-12 การบันทึกรายการท่ีเมนูขอมูล

รายวันการแสดงรายการ
ขอมูลรายวันและวิธีเลือกวิธี
พิมพและการออกรายงาน
ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ 
 

2 6 ศึกษาความหมายของขอ้มูลรายวนั 

ศึกษาวธีิบนัทึกรายละเอียดท่ีเมนูขอ้มูล 

รายวนั ศึกษาการบนัทึกรายการท่ีเมนู 

ขอ้มูลรายวนัศึกษาวธีิเลือกรายการ 

รายวนั โดยการปฏิบติัจริงกบัเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ 

อ.วราภรณ 

 
 
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน  และส่ือท่ีใช 

หมายเหตุ 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
13 การพิมพรายงานขอมูล

รายวัน สมุดรายวันท่ัวไป 
สมุดรายวันซ้ือ 
สมุดรายวันขาย 

0 4 (1) ใหทําแบบประเมินผลตนเอง
กอนเรียน 
(2) การนําเขาสูบทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรก
คุณธรรมจรยิธรรม การถายทอด
เนื้อหาสาระใชวิธีการสอนโดยการ
บรรยาย (Lecture)อาศัยการเรียบ
เรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน
การถายทอดเนื้อหาสาระให
นาสนใจ ประกอบกับการ
ยกตัวอยาง 
(3) ใหฝกปฏิบัติพิมพรายงานสมุด
รายวันตางๆ 
(4)ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 
 

อ.วราภรณ 

 



 
14 การพิมพงบการเงินคางๆ 0 4 (1) ใหทําแบบประเมินผลตนเอง

กอนเรียน 
(2) การนําเขาสูบทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรก
คุณธรรมจรยิธรรม การถายทอด
เนื้อหาสาระใชวิธีการสอนโดยการ
บรรยาย (Lecture)อาศัยการเรียบ
เรียงเนื้อหา และการใชเทคนิคใน
การถายทอดเนื้อหาสาระให
นาสนใจ ประกอบกับการ
ยกตวัอยาง 
(3) ใหฝกทําใบงานฝกปฏิบัติ 
(4)ทําแบบประเมินตนเองหลังเรยีน 

อ.วราภรณ 

15 ตวัเลือก 

ดูก่อนพิมพ ์

ผงับญัชีอตัโนมติั 

1.  

0 4 ใบงานฝกปฏิบัติ เก่ียวกับ ตัวเลือก 
ดูกอนพิมพ  และ การสรางผังบัญชี
อัตโนมัติ โดยการปฏิบัติจริงกับ 
เครื่องคอมพิวเตอร 

อ.วราภรณ 

16-17 สมุดบญัชีอตัโนมติั 

ตรวจสอบความผดิพลาดของ

ขอ้มูล                                                

 

0 8 (1) ใหทําแบบประเมินผลตนเอง
กอนเรียน 
(2) การนําเขาสูบทเรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรูสอดแทรก
คุณธรรมจรยิธรรม การถายทอด
เนื้อหาสาระใชวิธีการสอนโดยการ
ยกตัวอยาง 
(3) ใบงานฝกปฏิบัติ สมัดบัญชี 
อัตโนมัติ 
(4) ใบงานฝกปฏิบัติ การตรวจสอบ 
ความผิดพลาดของขอมูล 

อ.วราภรณ 

18 สอบปลายภาค 2  สอบวัดความรู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



 
5.2  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ 
การ 

ประเมินผล 
 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
9 

      18 
30% 
30% 

 วิเคราะหกรณีศึกษา การคนควา การทําแบบฝกหัด 
การทํางานกลุมและผลงาน  การสงงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย ความกลาแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

 

หมวดที ่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 
1. หนังสือ  เอกสาร  เวปไซต และขอมูลอางอิง  ท่ีสําคัญ 
    -   เอกสารคําสอนวิชา  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี บริษัท พัฒนาวิชาการ  จํากัด 
    -   สื่อจากเพาเวอรพอยท 
    -   ขอมูลเพ่ิมเติมจาก  Internet 
 
 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - จัดทําแบบสัมภาษณแบบปลายเปด 
     - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
     - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูเรียน 
 
2. การประเมินการสอน 
    - ประเมินจากความสนใจ ความตั้งใจ และการรวมกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
      โดยการจัดทําแบบบันทึกหลังการสอน 
    - แฟมงานของผูเรียน  
     -คะแนนสอบของผูเรียน 
     -การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 
3. การปรบัปรุงการสอน 
     - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     - การทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 



 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอนในกลุมเดียวกัน 
      - มีการตั้งคณะกรรมการในรายวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน  
        โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการประเมินผูเรียน และการประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      - รวบรวมขอมูลจากการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและพัฒนาผูเรียนพรอมปรับปรุงเนื้อหา 
         ความยากงายใหสอดคลองกับศักยภาพผูเรียน และระดับชั้นการเรียนรู 
     - แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนในกลุมวิชาเดียวกันและตางวิชาเพ่ือเปนขอมูลสูการปรับปรุงและ 
        พัฒนาตอไป 
     - นําผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงโดยการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 
       ดานปจจัยสนับสนุน 
     - นําสูการปฏิบัติในปการศึกษาตอไป และดําเนินการตามกระบวนการ PDCA 
 

 

 


	     เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเริ่มต้นใช้งานและการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น และสามารถปฏิบัติงานจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
	           -   สามารถคิดวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งในชั้นเรียน
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