
  

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2564 
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ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 
จัดทำโดย 

นางอุษา  ไชยบุรินทร 
 
 

 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                      อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 

 



  

 
รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 

 

  □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป) 

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
........../............/........... 

 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 

 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ ) 

  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
........./............/........... 

   

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 
 □ อื่น ๆ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 



  

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ รหัสวิชา 20201-2109 จัดทำขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห  สัปดาหละ 4 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบง
ออกเปน 7 หนวย  ประกอบดวย การเตรียมความพรอมเมื่อใชโปรแกรม การกำหนดรายละเอียด
พนักงานขาย การบันทึกใบส่ังซื้อ บันทึกขายเชื่อ การทำงานเกี่ยวกับรับเช็ค การลงบัญชีสมุดรายวัน 
การจายวัตถุดิบเพื่อการผลิต  
 ผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดเนนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผูเรียน และหวังวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอนเปนอยางดีย่ิง  หากครูผูสอนนำแผนการการจัดการเรียนรูเลมนี้ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนมีขอเสนอแนะประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูดวย  จักเปน
พระคุณอยางย่ิง 
  

 
 

อุษา  ไชยบุรินทร 
 ผูจัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริง 
สวนท่ี 1 รายวิชา 

1. ช่ือวิชา โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับสหกรณ  รหัสวิชา 20201-2109 จำนวน  3 หนวยกิต  4 
ชั่วโมง 

2. คำอธิบายราวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเริ่มตนใชโปรแกรมตารางงานสวนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การปอน
และจัดรูปแบบขอมูลการสรางสูตรและการใชฟงกชันในการคำนวณ เพ่ือสรางสมุดบันทึกรายการข้ันตน การผาน
รายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแกขอมูลการจัดการฐานขอมูลในตารางงาน จัดทำ รายงานทางการเงินการ
ออกรายงาน การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภมิู 

3. จุดประสงครายวิชา 

3.1 มีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 

3.2. มีทักษะในการใชโปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 
  3.3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลาและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 
4.2 ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมตารางงานเพ่ืองานบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๕. การวิเคราะหหลักสูตร 
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การเตรียมความพรอมเม่ือใชโปรแกรม 1 1 1 0 0 0 5 5 13 5 12  

การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย 2 2 3 0 0 0 5 5 17 1 12  

การบันทึกใบสั่งซ้ือ 1 2 4 0 0 0 4 4 15 4 8  

บันทึกขายเชื่อ 1 1 2 0 0 0 4 4 12 7 8  

การทำงานเก่ียวกับรับเช็ค 2 2 1 0 0 0 4 4 13 6 10  

การลงบัญชีสมุดรายวัน 1 4 2 0 0 0 4 4 15 2 10  

การจายวัตถุดิบเพ่ือการผลิต 2 2 3 0 0 0 4 4 15 3 8  

สอบปลายภาคเรียน                     4  

รวม 
10 14 16 0 0 0 

30 30 100 
  68  

40     
 

ความสำคัญ 1 2 3       
 



  

6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
 

หนวยการเรียนรู 
(จำนวนช่ัวโมง) 

จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 

หนวยท่ี 1 การเตรียมความพรอม
เม่ือเขาโปรแกรม 

1.1.กำหนดชื่อบริษัท 
1.2 การเปดแฟมขอมูลใหมใน
โปรแกรม Express 
1.3.การกำหนดคาเริ่มตน 
รายละเอียดกิจการ 
1.4.การกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไป 
1.5.การกำหนดรอบบัญชี 
1.6.การกำหนดตารางขอมูล 
1.7.การกำหนดผังบัญชี 
1.8 การกำหนดการเชื่อมตอบัญชี 
1.9.การกำหนดเลขท่ีเอกสาร 
1.10 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

1.1 สามารถจัดทำกำหนดชื่อ
บริษัทได 
1.2.สามารถการเปดแฟมขอมูล
ใหมในโปรแกรม Expressได 
1.3.สามารถกำหนดคาเริ่มตน 
รายละเอียดกิจการได 
1.4.สามารถกำหนดคาเริ่มตน
เรื่องท่ัวไปได 
1.5.สามารถกำหนดรอบบัญชีได 
1.6.สามารถกำหนดตารางขอมูล
ได 
1.7.สามารถกำหนดผังบัญชีได 
1.8.สามารถกำหนดการเชื่อมตอ
บัญชีได 
1.9.กำหนดเลขท่ีเอกสารได 
1.10 สามารถนำความรูท่ีได
ศึกษาไปแกไขปญหาการดำรงชีพ 
ประจำวัน และงานอาชพีธุรกิจได 

หนวยท่ี 2. การกำหนดรายละเอียด
พนักงานขาย 

2.1 กำหนดคาเริ่มตนระบบขายและ
ลูกคา 
2.2.กำหนดคาเริมตนระบบซ้ือ 
เจาหนี้ 
2.3.กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
2.4.กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
2.5.กำหนดคาเริ่มตนระบบขาย
สินคา 
2.6.กำหนดรายละเอียดสินคาและ
บริการ 
2.7.กำหนดรายละเอียดเงินฝาก
ธนาคาร 
2.8.บันทึกยอดลูกหนี้ยกมาคงคาง 
2.9.บันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 
2.10. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  

2.1 สามารถกำหนดคาเริ่มตน
ระบบขายและลกูคา 
2.2.สามารถกำหนดคาเริมตน
ระบบซ้ือ เจาหนี้ 
2.3 สามารถกำหนดรายละเอียด
เจาหนี้ 
2.4 สามารถกำหนดรายละเอียด
เจาหนี้ 
2.5 สามารถกำหนดคาเริ่มตน
ระบบขายสินคา 
2.6 สามารถกำหนดรายละเอียด
สินคาและบริการ 
2.7 สามารถกำหนดรายละเอียด
เงินฝากธนาคาร 
2.8 สามารถบันทึกยอดลูกหนี้ยก
มาคงคาง 



  

ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

2.9 บันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 
2.10 สามารถนำความรูท่ีได
ศึกษาไปแกไขปญหาการดำรงชีพ 
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

หนวยท่ี 3. การบันทึกใบสั่งซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 บันทึกเงินเชื่อ 
3.2 บันทึกลดหนี้ / สงคืนสินคา 
3.3 บันทึกจายชำระหนี้ 
3.4 บันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
3.5 บันทึกหัก ณ ท่ีจาย 
3.6 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

3.1 สามารถบันทึกเงินเชื่อ 
3.2 จัดทำเอกสารบันทึกลดหนี้ / 
สงคืนสินคา 
3.3 สามารถบันทึกจายชำระหนี้ 
3.4 ลงบัญชีบันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
3.5 บันทึกหัก ณ ท่ีจาย 
3.6 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา
ไปแกไขปญหาการดำรงชีพ 
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

หนวยท่ี 4 บันทึกขายเชื่อ 4.1 บันทึกลดหนี้รับคืนสินคา 
4.2 บันทึกรับชำระหนี้ 
4.3 บันทึกการขายสินคาและ
บริการ 
4.4 บันทึกชำระหนี้คาบริการ 
4.5 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

4.1.สามารถบันทึกลดหนี้รับคืน
สินคา 
4.2.จัดทำการบันทึกรับชำระหนี้ 
4.3.สามารถบันทึกการขายสินคา
และบริการ 
4.4 สามารถบันทึกชำระหนี้
คาบริการ 
4.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา
ไปแกไขปญหาการดำรงชีพ 
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

หนวยท่ี 5 การทำงานเก่ียวกับรับ
เช็ค 

5.1 การทำงานเก่ียวกับการจายเช็ค 
5.2 การพิมพรายงานเคลื่อนไหว
บัญชีธนาคาร 
5.3.มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

5.1.การทำงานเก่ียวกับการจาย
เช็ค 
5.2.สามารถการพิมพรายงาน
เคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร 
5.3 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา
ไปแกไขปญหาการดำรงชีพ 
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

หนวยท่ี 6 การลงบัญชีสมุดรายวัน 6.1.การผานรายการบัญชีไปแยก
ประเภท 
6.2.มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ

6.1 สามารถการผานรายการ
บัญชีไปแยกประเภท 
6.2 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา



  

นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบตัิงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

ไปแกไขปญหาการดำรงชพี 
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

หนวยท่ี 7 การจายวัตถุดิบเพ่ือการ
ผลิต 

7.1.ปรับปรุงคาแรงในการผลิต 
7.2.รับสินคาสำเร็จรูปจากการผลิต 
7.3.ปรับปรุงตนทุนสินคา 
7.4.โอนยายสินคาระหวาคลัง 
7.5 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ
นิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  
ปฏิบัติงานดวยความละเอียด
รอบคอบโดยประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 

7.1 สามารถปรับปรุงคาแรงใน
การผลิต 
7.2 สามารถรับสินคาสำเร็จรูป
จากการผลิต 
7.3 บันทึกปรับปรุงตนทุนสินคา 
7.4.สามารถโอนยายสินคาระหวา
คลัง 
7.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษา
ไปแกไขปญหาการดำรงชีพ 
ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

 
 
  
7.เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูสภาพจริง 
 
    7.1 เกณฑการแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมิน 

 

หนวยท่ี 
ทดสอบ 

 (พุทธพิสัย) 
ผลงาน/ปฏบิัติงาน  

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
 (จิตพิสัย) รวม 

รอยละ 50  ของ
คะแนนเต็ม 

1 7 4 3 14 7 

2 6 3 3 12 6 

3 6 3 4 13 6.5 

4 7 4 4 15 7.5 

5 5 4 4 13 6.5 

6 5 4 4 13 6.5 

7 5 2 4 11 5.5 

8 4 1 4 9 4.5 

รวม 45 25 30 100 50 



  

พุทธพิสัย         55 คะแนน 
 ทดสอบระหวางภาคเรียน    25 คะแนน   
 ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน   30 คะแนน   
ทักษะพิสัย        
 ทดสอบใบงาน      15 คะแนน  15 คะแนน 
จิตพิสัย       30 คะแนน  30 คะแนน 
   7.2 ผลการประเมินการเรียนร็        
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
      
 ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้       
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  70-74  ระดับผลการเรียน 3  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  65-69  ระดับผลการเรียน 2.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  60-64  ระดับผลการเรียน 2  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  55-59  ระดับผลการเรียน 1.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  50-54  ระดับผลการเรียน 1  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0  
        
  8. เครื่องมือการวัดผล         
      8.1 แบบทดสอบหลังเรียน       
      8.2 ใบงาน        
      8.3 แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สวนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง…..การเตรียมความพรอมเม่ือเขาโปรแกรม  จำนวน  ....12...ช่ัวโมง 
 
1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1.กำหนดชื่อบริษัท 

1.2.การเปดแฟมขอมูลใหมในโปรแกรม Express 
1.3.การกำหนดคาเริ่มตน รายละเอียดกิจการ 
1.4..การกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไป 
1.5.การกำหนดรอบบัญชี 
1.6.การกำหนดตารางขอมูล 
1.7.การกำหนดผังบัญชี 
1.8.การกำหนดการเชื่อมตอบัญชี 
1.9.การกำหนดเลขท่ีเอกสาร 
1.10 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและปลอดภัย 
 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.11 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย  

2.1.สามารถจัดทำกำหนดชื่อบริษัทได 
2.2.สามารถการเปดแฟมขอมูลใหมในโปรแกรม Expressได 
2.3.สามารถกำหนดคาเริ่มตน รายละเอียดกิจการได 
2.4.สามารถกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไปได 
2.5.สามารถกำหนดรอบบัญชีได 
2.6.สามารถกำหนดตารางขอมูลได 
2.7.สามารถกำหนดผังบัญชีได 
2.8.สามารถกำหนดการเชื่อมตอบัญชีได 
2.9.กำหนดเลขท่ีเอกสารได 
2.10 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ อธิบายถึงประโยชนทดแทนและสิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้น

สภาพการเปนผูประกันตน 
 
 
 



  

3. เนื้อหา 
 3.1.กำหนดชื่อบริษัท 

3.2.การเปดแฟมขอมูลใหมในโปรแกรม Express 
3.3.การกำหนดคาเริ่มตน รายละเอียดกิจการ 
3.4..การกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไป 
3.5.การกำหนดรอบบัญชี 
3.6.การกำหนดตารางขอมูล 
3.7.การกำหนดผังบัญชี 
3.8.การกำหนดการเชื่อมตอบัญชี 
3.9.การกำหนดเลขท่ีเอกสาร 
3.10 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจนิสัยในการคนควาเพ่ิมเติม  ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและปลอดภัย 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1.อธิบายการจัดทำกำหนดชื่อบริษัทได 4.1.สามารถจัดทำกำหนดชื่อบริษัทได 
4.2.อธิบายการเปดแฟมขอมูลใหมในโปรแกรม Expressได 4.2.สามารถการเปดแฟมขอมูลใหมในโปรแกรม Express

ได 
4.3.อธิบายการกำหนดคาเริ่มตน รายละเอียดกิจการได 4.3.สามารถกำหนดคาเริม่ตน รายละเอียดกิจการได 
4.4.อธิบายการกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไปได 4.4.สามารถกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไปได 
4.5.อธิบายการกำหนดรอบบัญชไีด 4.5.สามารถกำหนดรอบบญัชไีด 
4.6.อธิบายการกำหนดตารางขอมูลได 4.6.สามารถกำหนดตารางขอมูลได 
4.7.อธิบายการกำหนดผังบญัชไีด 4.7.สามารถกำหนดผังบญัชไีด 
4.8.อธิบายการกำหนดการเชื่อมตอบัญชีได 4.8.สามารถกำหนดการเชื่อมตอบัญชีได 
4.9.อธิบายการกำหนดเลขท่ีเอกสารได 4.9.กำหนดเลขท่ีเอกสารได 
4.10 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ อธิบายถึงประโยชน
ทดแทนและสิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้นสภาพการ
เปนผูประกันตน 

4.10 มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชพี  มีกิจ อธิบายถึงประโยชน
ทดแทนและสิทธิของผูประกันตนในระบบหลังสิ้นสภาพ
การเปนผูประกันตน 

 
 
 
 
 
 
 



  

5 กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครือ่งมือและวิธีการวัดผล 

1-3/12 แนะนำรายวิชา จุดประสงคการ
เรียนรู การวัดผลประเมินผล 
 
ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง โปรแกรม Express 
 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
1.อธิบายเก่ียวกับกำหนดชื่อบริษัท 
2.การเปดแฟมขอมูลใหมใน
โปรแกรม Express 
3.การกำหนดคาเริ่มตน 
รายละเอียดกิจการ 
4..การกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไป 
5.การกำหนดรอบบัญชี 
6.การกำหนดตารางขอมูล 
7.การกำหนดผังบัญชี 
8.การกำหนดการเชื่อมตอบัญชี 
9.การกำหนดเลขท่ีเอกสาร 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
ครูผูสอนใหนักเรียนกำหนดคา
เริ่มตนของแตละคา 
 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 

1. หนังสือเรียน 

2. โปรเจคเตอร 

3. โนตบุค 

4. สื่อ  

Power Point 

5. ใบความรู/ 

ใบงาน 

6.โปรแกรม 

Express 

 

1.ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2.ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 

1. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 



  

4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   4  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     3  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    12  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลงัเรียน 

7.4 ใบงาน 
 

 
 



  

8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 1 
 
คําสั่ง : จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 1 

โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีท่ีนักเรียนไดศึกษา ในภาคเรยีนนี้ชื่อโปรแกรมอะไร  

ก. AcperTIS   ข. Express 

 ค. AutoFlight   ง. Easy acc 

 2. ปุมใดใชในการ “เพ่ิม” 

 ก. F2    ข. F3 

 ค. F4    ง. F7  

3. ปุมใดใชในการ “แกไข”  

ก. F2    ข. F3 

 ค. F4    ง. F7  

4. ปุมใดใชในการ “ลบ” 

 ก. F2    ข. F3  

ค. F4    ง. F7  

5. ปุมใดใชในการ “link”  

ก. F2    ข. F3 

 ค. F4    ง. F7 

 6. เม่ือจะเขาสูโปรแกรมจําเปนตองทําการ Login กอน โดยใชชื่อใด  

ก. BIGASS   ข. BIGBASS  

ค. BIGBOM   ง. BIGBOSS 

 
 
 
 
 



  

ใบงาน/หนวยท่ี 1 
1.ใหนักเรียนกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไปของชื่อเจาหนี้และชื่อลูกหนี้ รวมถึงเขียนวิธีการกำหนดมาใน
กระดาษคำตอบ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 



  

 หนวยการเรียนรูท่ี  2 เรื่อง…..การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย  จำนวน...12...ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 กำหนดคาเริ่มตนระบบขายและลูกคา 

1.2.กำหนดคาเริมตนระบบซ้ือ เจาหนี้ 
1.3.กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
1.4.กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
1.5.กำหนดคาเริ่มตนระบบขายสินคา 
1.6.กำหนดรายละเอียดสินคาและบริการ 
1.7.กำหนดรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 
1.8.บันทึกยอดลูกหนี้ยกมาคงคาง 
1.9 บันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.10 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 สามารถกำหนดคาเริ่มตนระบบขายและลูกคา 

2.2.กำหนดคาเริมตนระบบซ้ือ เจาหนี้ 
2.3 กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
2.4 กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
2.5 กำหนดคาเริ่มตนระบบขายสินคา 
2.6 กำหนดรายละเอียดสินคาและบริการ 
2.7 กำหนดรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 
2.8 บันทึกยอดลูกหนี้ยกมาคงคาง 
2.9 บันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 

3. เนื้อหา 
 3.1 กำหนดคาเริ่มตนระบบขายและลูกคา 

3.2.กำหนดคาเริมตนระบบซ้ือ เจาหนี้ 
3.3กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
3.4.กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
3.5.กำหนดคาเริ่มตนระบบขายสินคา 
3.6.กำหนดรายละเอียดสินคาและบริการ 
3.7.กำหนดรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 
3.8.บันทึกยอดลูกหนี้ยกมาคงคาง 
3.9 บันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 



  

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 อธิบายการกำหนดคาเริ่มตนระบบขายและลูกคา 4.1 สามารถกำหนดคาเริ่มตนระบบขายและลูกคา 
4.2 อธิบายการกำหนดคาเริมตนระบบซ้ือ เจาหนี้ 4.2.สามารถกำหนดคาเรมิตนระบบซ้ือ เจาหนี้ 
4.3 อธิบายการกำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 4.3 สามารถกำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
4.4 อธิบายการกำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 4.4 สามารถกำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
4.5 อธิบายการกำหนดคาเริ่มตนระบบขายสินคา 4.5 สามารถกำหนดคาเริ่มตนระบบขายสินคา 
4.6 อธิบายการกำหนดรายละเอียดสินคาและบริการ 4.6 สามารถกำหนดรายละเอียดสินคาและบริการ 
4.7 อธิบายการกำหนดรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 4.7 สามารถกำหนดรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 
4.8 อธิบายการบันทึกยอดลูกหนี้ยกมาคงคาง 4.8 สามารถบันทึกยอดลูกหนี้ยกมาคงคาง 

9.4 อธิบายการบันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 
 

4.9 สามารถบันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

4-6/12 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง การกำหนด
รายละเอียดในระบบ Express 
 
ข้ันศึกษาขอมูล ( 
INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 กำหนดคาเริ่มตนระบบขายและ
ลูกคา 
2.กำหนดคาเริมตนระบบซ้ือ 
เจาหนี้ 
3กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
4.กำหนดรายละเอียดเจาหนี้ 
5.กำหนดคาเริ่มตนระบบขาย
สินคา 
6.กำหนดรายละเอียดสินคาและ
บริการ 
7.กำหนดรายละเอียดเงินฝาก
ธนาคาร 

1. หนังสือเรียน 

2. โปรเจคเตอร 

3. โนตบุค 

4. สื่อ  

Power Point 

5. ใบความรู/ 

ใบงาน 

6.โปรแกรม 

Express 

 

1.ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2.ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 

1. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 



  

8.บันทึกยอดลูกหนี้ยกมาคงคาง 
9 บันทึกยอดยกมาคาวัตถุดิบ 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
ครูผูสอนใหนักเรียนสรางการ
กำหนดคาเริ่มตนของระบบขาย
และลูกหนี้ 
 
ข้ันวัดผลประเมินผล( 
PROGRESS ) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   3  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     3  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  4  คะแนน 

   รวม    11  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
8 บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



  

  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 2 
 

คําสั่ง : จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 1 

1. Password ท่ีใชคือขอใด 

  ก. BIGASS   ข. BIGBASS  

ค. BIGBOM   ง. BIGBOSS 

 2. เม่ือตองการ Copy ผังบัญชีจากบริษัทอ่ืน หลังจากสรางบริษัทแลวใหเขาไปทําขอใด  

ก. F2-copy   ข. F3-copy  

ค. F4-copy   ง. F7-copy  

3. เม่ือตองการแกไขขอมูลบริษัทตองเขาไปท่ี ระบบใด 

ก. ระบบบัญชี   ข. เริ่มใชระบบ  

ค. บํารุงรักษาขอมูล  ง. ระบบสต็อค  

4. ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อบันทึกในระบบใด  

ก. ระบบขาย   ข. ระบบซ้ือ 

ค. ระบบลูกหนี้   ง. ระบบเจาหนี้ 

 5. การรับชําระจากลูกหนี้เปนเช็ค บันทึกใน ระบบใด  

ก. ระบบขาย   ข. ระบบซ้ือ 

ค. ระบบลูกหนี้   ง. ระบบเจาหนี้ 

 6. รายการใดบันทึกในระบบบัญช ี

 ก. จายคาเบี้ยประกันเปนเงินสด 10,000 บาท  

ข. จายชําระคาซ้ืออสินคาใหบริษัท บัวระวงศ 5,000 บาท  

ค. รับชําระคาสินคาจากนายแสงไทย 3,000 บาท  

ง. ขายสินคาเปนเงินเชื่อใหนายนอย 6,000 บาท  

 
 
 
 
 
 



  

ใบงาน/หนวยท่ี 2 
1.ใหนักเรียนกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไปของเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดของสินคา รวมถึงเขียนวิธีการ
กำหนดมาในกระดาษคำตอบ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 



  

 หนวยการเรียนรูท่ี 3 การบันทึกใบส่ังซ้ือ จำนวน...8...ช่ัวโมง 
 

1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1 บันทึกเงินเชื่อ 
1.2 บันทึกลดหนี้ / สงคืนสินคา 
1.3 บันทึกจายชำระหนี้ 
1.4 บันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
1.5 บันทึกหัก ณ ท่ีจาย 
 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

2.1 สามารถบันทึกเงินเชื่อ 
2.2 สามารถจัดทำเอกสารบันทึกลดหนี้ / สงคืนสินคา 
2.3 สามารถบันทึกจายชำระหนี้ 
2.4 ลงบัญชีบันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
2.5 บันทึกหัก ณ ท่ีจาย 

  
3. เนื้อหา 

3.1 บันทึกเงินเชื่อ 
3.2 บันทึกลดหนี้ / สงคืนสินคา 
3.3 บันทึกจายชำระหนี้ 
3.4 บันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
3.5 บันทึกหัก ณ ท่ีจาย 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 อธิบายการบันทึกเงินเชื่อ 4.1 สามารถบันทึกเงินเชื่อ 
4.2 อธิบายการจัดทำเอกสารบันทึกลดหนี้/สงคืนสินคา 4.2 สามารถจัดทำเอกสารบันทึกลดหนี้ / สงคืนสินคา 
4.3 อธิบายการบันทึกจายชำระหนี้ 4.3 สามารถบันทึกจายชำระหนี ้
4.4 อธิบายการลงบัญชบีันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 4.4 สามารถลงบัญชบีันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 

4.5 อธิบายการบันทึกหัก ณ ท่ีจาย 
 

4.5 สามารถบันทึกหัก ณ ท่ีจาย 
 



  

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

7-8/8 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง การทำงานของ
โปรแกรม Express 
 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 บันทึกเงินเชื่อ 
2 บันทึกลดหนี้ / สงคืนสินคา 
3 บันทึกจายชำระหนี้ 
4 บันทึกคาใชจายอ่ืนๆ 
5 บันทึกหัก ณ ท่ีจาย 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
ครูผูสอนใหนักเรียนบันทึก
คาใชจายในโปรแกรม Express 
 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

1. หนังสือเรียน 

2. โปรเจคเตอร 

3. โนตบุค 

4. สื่อ  

Power Point 

5. ใบความรู/ 

ใบงาน 

6. สมารทโฟน 

7.โปรแกรม 

Express 

 

1.ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2.ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 

1. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 



  

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   3  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    12  คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 



  

.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 3 
คําสั่ง : จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 1 

 

1. เม่ือตองการดูกระดาษทําการตองไปท่ี ระบบ ใด  

ก. ระบบบัญช ี  ข. ระบบซ้ือ  

ค. บํารุงรักษาขอมูล  ง. ระบบเจาหนี้ 

 

 2. รายการปรับยอดสินคา ในระบบสตอ็คใช บันทึกรายการใด 

  ก. สินคาคงเหลือตนงวด   ข. สินคาคงเหลือปลายงวด  

ค. แกไขรายการสินคา  ง. ปรับปรุงยอดสินคาคงเหลือ 

 

 3. สญัลักษณใดแสดงถึงเช็คผาน 

ก. B     ข. P  

ค. C     ง. S  

 

4. สัญลักษณใดแสดงถึงนําเงินเขาบัญชีแลว 

  ก. B     ข. P 

  ค. C     ง. S  

 

5. การสํารองขอมูลเพ่ือปองกันขอมูลเสียหาย ตองไปท่ีระบบใด  

ก. ระบบบัญชี   ข. ระบบซ้ือ  

ค. บํารุงรักษาขอมูล   ง. ระบบเจาหนี้ 

 

 6. การใสยอดยกมาเริ่มตนบริษัทตองทําท่ีระบบใดระบบใด 

  ก. ระบบบัญชี   ข. ระบบซ้ือ  

ค. บํารุงรักษาขอมูล   ง. ระบบเจาหนี้ 

 
 



  

ใบงาน/หนวยท่ี 3 
1.ใหนักเรียนบันทึกตั้งหนี้ และลดหนี้ในโปรแกรม Express รวมถึงเขียนวิธีการกำหนดมาในกระดาษคำตอบ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดั
บท่ี ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน ค  น เ   
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ผิด
ชอ
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ซือ
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ุภา
พ 
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๑              

๒              

๓              

๔              

๕              

๖              

๗              

๘              

๙              



  

๑๐              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 หนวยการเรียนรูท่ี  4 เรื่อง การบันทึกขายเงินเช่ือ จำนวน...8...ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 บันทึกลดหนี้รับคืนสินคา 

1.2 บันทึกรับชำระหนี้ 
1.3 บันทึกการขายสินคาและบริการ 
1.4 บันทึกชำระหนี้คาบริการ 
 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1.สามารถบันทึกลดหนี้รับคืนสินคา 

2.2.จัดทำการบันทึกรับชำระหนี้ 
2.3.สามารถบันทึกการขายสินคาและบริการ 
2.4 สามารถบันทึกชำระหนี้คาบริการ 

3. เนื้อหา 
3.1 บันทึกลดหนี้รับคืนสินคา 
3.2 บันทึกรับชำระหนี้ 
3.3 บันทึกการขายสินคาและบริการ 
3.4 บันทึกชำระหนี้คาบริการ 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1.อธิบายการบันทึกลดหนี้รับคืนสินคา 4.1.สามารถบันทึกลดหนี้รับคืนสินคา 
4.2.อธิบายจัดทำการบันทึกรับชำระหนี ้ 4.2.สามารถจัดทำการบันทึกรบัชำระหนี้ 
4.3.อธิบายการบันทึกการขายสินคาและบริการ 4.3.สามารถบันทึกการขายสินคาและบริการ 
4.4 อธิบายการบันทึกชำระหนี้คาบริการ 4.4 สามารถบันทึกชำระหนี้คาบริการ 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

9-
10/8 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 

1. หนังสือเรียน 

2. โปรเจคเตอร 

1.ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง

1. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 



  

โดยกลาวถึง การบันทึกรายการคา
ในระบบ Express 
 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 บันทึกลดหนี้รับคืนสินคา 
2 บันทึกรับชำระหนี้ 
3 บันทึกการขายสินคาและบริการ 
4 บันทึกชำระหนี้คาบริการ 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
ครูผูสอนใหนักเรียนบันทึกลดหนี้ 
บันทึกการชำระหนี้ และการชำระ
คาบริการ  
 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

3. โนตบุค 

4. สื่อ  

Power Point 

5. ใบความรู/ 

ใบงาน 

6. สมารทโฟน 

7.โปรแกรม 

Express 

 

เรียนของนักเรียน 
2.ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 

2. สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   4  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 



  

 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 
   รวม    13  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
 
 



  

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 4 
 

คําสั่ง : จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 1 
 

1. ในการปดบัญชีรายไดและคาใชจาย ในชอง type ตองพิมพอักษรใด  
ก. B     ข. P  
ค. C     ง. S  
 

2. เม่ือตองการดูรายงานงบการเงินจะตองทํา อยางไร 
 ก. สั่ง Post รายการ   ข. สั่งพิมพรายงาน  
ค. สั่ง Backup    ง. สั่ง Restore  
 

3. เม่ือตองการใหโปรแกรมคํานวณคาเสื่อมราคา อัตโนมัติจะตองเขาไปท่ีระบบใด 
 ก. ระบบบัญช ี   ข. ระบบสินทรัพย 

  ค. บํารุงรักษาขอมูล   ง. ระบบสต็อค  
 
4. การบันทึก Invoice ซ้ือยกมาตนงวด จะตอง บันทึกท่ีระบบใด  

ก. ระบบบัญชี   ข. ระบบสินทรัพย  
ค. ระบบลูกหนี้    ง. ระบบเจาหนี้ 
 

5. การบันทึก Invoice ขายยกมาตนงวด จะตอง บันทึกทึกระบบใด  
ก. ระบบบัญช ี   ข. ระบบสินทรัพย  
ค. ระบบลูกหนี้    ง. ระบบเจาหนี้ 
 

6. การเพ่ิม/แกไขบัญชีเงินฝากธนาคารทําท่ีระบบใด 
 ก. ระบบบัญชี    ข. ระบบเช็ค 
 ค. ระบบสินทรัพย   ง. ระบบฐานขอมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ใบงาน/หนวยท่ี 4 
1.ใหนักเรียนกำหนดคาเริ่มตนเรื่องท่ัวไปของชื่อเจาหนี้และชื่อลูกหนี้ รวมถึงเขียนวิธีการกำหนดมาใน
กระดาษคำตอบ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดับท่ี 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน ค  น น เ   
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสมำ่เสมอและเปนผูนำได 

 2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 



  

 
หนวยการเรียนรูท่ี  5 เรื่อง การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ จำนวน...10...ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 5.1 การทำงานเก่ียวกับการจายเช็ค 

5.2 การพิมพรายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

3. สมรรถนะประจำหนวย 
5.1.การทำงานเก่ียวกับการจายเช็ค 
5.2.สามารถการพิมพรายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร 

3. เนื้อหา 
 5.1 การทำงานเก่ียวกับการจายเช็ค 

5.2 การพิมพรายงานเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
5.1.อธิบายเก่ียวกับการทำงานเก่ียวกับการจายเช็ค 5.1.สามารถทำงานเก่ียวกับการจายเช็ค 
5.2.อธิบายเก่ียวกับการพิมพรายงานเคลื่อนไหวบญัชี
ธนาคาร 
 

5.2.สามารถการพิมพรายงานเคลื่อนไหวบญัชีธนาคาร 
 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

11-13/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 
ความหมายของเช็ครับ  
ข้ันศึกษาขอมูล  
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 การทำงานเก่ียวกับการจาย
เช็ค 

1. หนังสือเรียน 

2. โปรเจคเตอร 

3. โนตบุค 

4. สื่อ  

Power Point 

5. ใบความรู/ 

ใบงาน 

1.ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2.ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

1. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 



  

2 การพิมพรายงาน
เคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
ครผููสอนใหนักเรียนทดลอง
การบันทึกเก่ียวกับเช็ครับ 
และพิมพรายงานเคลื่อนไหว
บัญชีธนาคาร 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

6. สมารทโฟน 

7.โปรแกรม 

Express 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   4  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    13  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 



  

 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 5 
คําสั่ง : จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 1 
 

1. รายการใดท่ีตองบันทึกในสมดรายวันท่ัวไป 
 ก. ซ้ือวัสดุสํานักงานเปนเงินเชื่อ   ข. รายการเปดบัญชี     
 ค. จายชําระภาษีมูลคาเพ่ิม   ง. ซ้ืออุปกรณสํานักงานเปนเงินสด 
  

2. ขอใดหมายถึงเช็คจาย  
ก. HC     ข. CW 

  ค. BI     ง. SI  
3. ขอใดหมายถึงเช็ครับ  

ก. HC     ข. CW  
ค. BI     ง. SI 

 4. สวนประกอบท่ีสําคัญของเครื่อองคอมพิวเตอร คือขอใด 
  ก. Input Unit,CPU,Output Unit    ข. Hardware,Software,Peopleware 

ค. Hardware,Processing,Software    ง. Input Unit,Software,OutputUnit  
 

5. ตองการทราบยอดสินคาคงเหลือปลายงวดดูได จากเมนูใด 
 ก.กระดาษทําการ     ข. รายงานมูลคาสินคา คงเหลือ 

  ค. ระบบบัญชี      ง. บัญชีแยกประเภทตัวT 
 
6. ซ้ือสินคาเปนเงินสดบันทึกในระบบใด 

 ก. ระบบขาย     ข. ระบบซ้ือ  
ค. ระบบบัญชี     ง. ระบบลูกหนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดับท่ี 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน ค  น น เ   
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสมำ่เสมอและเปนผูนำได 

 2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัตสิม่ำเสมอ 



  

หนวยการเรียนรูท่ี  6 เรื่อง การลงบัญชีสมุดรายวัน จำนวน...10...ช่ัวโมง 
 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1.การผานรายการบัญชีไปแยกประเภท 
 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

6.1 สามารถการผานรายการบัญชีไปแยกประเภท 
  
3. เนื้อหา 
 1.1 การผานรายการบัญชีไปแยกประเภท  

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 อธิบายการผานรายการบัญชีไปแยกประเภท  
 

4.1 สามารถการผานรายการบัญชีไปแยกประเภท 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

14-15/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึงการลงบัญชีสมุด
รายวันท่ัวไป 
 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1 การผานรายการบัญชีไป
แยกประเภท 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 

1. หนังสือเรียน 

2. โปรเจคเตอร 

3. โนตบุค 

4. สื่อ  

Power Point 

5. ใบความรู/ 

ใบงาน 

6. สมารทโฟน 

7.ระบบโปรแกรม 

Express 

1.ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2.ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 
 
 
 
 

1. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 



  

(APPLICATION ) 
ครูผูสอนใหนักเรียนเรื่องการ
ผานรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภท 
 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏบิัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

  
 

 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   4  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    13  คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 



  

 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรยีน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 6 
 

คําสั่ง : จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 1 
 

1. จัดทําใบวางบิลใหลูกคา บันทึกในระบบใด  
  ก. ระบบขาย    ข. ระบบซ้ือ 

 ค. ระบบบัญช ี   ง. ระบบลูกหนี้ 
 

2. ออกใบสั่งซ้ือสนิคาบันทึกในระบบใด 



  

  ก. ระบบขาย    ข. ระบบซ้ือ  
ค. ระบบบัญช ี   ง. ระบบลูกหนี้ 
 

 3. รับคืนสินคาเนองจากสินคาชํารุด บันทึกใน ระบบใด 
 ก. ระบบขาย    ข. ระบบซ้ือ  
ค. ระบบบัญช ี   ง. ระบบลูกหนี้ 
 

 4. รายการปรับปรุงวัสดุสํานักงานใชไปบันทึก ในระบบใด 
  ก. ระบบขาย    ข. ระบบซ้ือ 

 ค. ระบบบัญชี    ง. ระบบลูกหนี้  
 

5. นําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให สํานักงานประกันสังคม บันทึกชีโดย  
ก. เดบิต เงินประกันสังคมคางจาย เครดิต เงินสด 
ข. เดบิต เงินประกันสังคม เครดิต เงินสด  
ค. เดบิต เจาหนี้เงินประกันสังคม เครดิต เงินประกันสังคมคางจาย 
ง. เดบิต เงินประกันสังคม เครดิต เงินประกันสังคมคางจาย  
 

6. ประเภทเอกสาร SM คือขอใด  
ก. ใบสงของ/ใบกํากับภาษี/ใบแจงหนี้(ขาย) 
ข. ใบลดหนี้เงินเชื่อ(ขาย) 
ค. ใบลดหนี้เงินเชื่อ บริการ(ขาย)  
ง. ใบลดหนี้เงินสด บริการ(ขาย)  
 
 

ใบงาน/หนวยท่ี 6 
1.ใหนักเรียนอธิบายการผานรายการบัญชีไปแยกประเภท ตามความเขาใจ 
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชัน้..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 



  

หนวยการเรียนรูท่ี  7 เรื่อง  จายวัตถุดิบเพ่ือผลิต  จำนวน...8...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1.ปรับปรุงคาแรงในการผลิต 

1.2.รับสินคาสำเร็จรูปจากการผลิต 
1.3.ปรับปรุงตนทุนสินคา 
1.4.โอนยายสินคาระหวาคลัง 
 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตองและ
ปลอดภัย 

 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 สามารถปรับปรุงคาแรงในการผลิต 

2.2 สามารถรับสินคาสำเร็จรูปจากการผลิต 
2.3 บันทึกปรับปรุงตนทุนสินคา 
2.4.สามารถโอนยายสินคาระหวาคลัง 
2.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกไขปญหาการดำรงชีพ ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 

  
3. เนื้อหา 
 3.1.ปรบัปรุงคาแรงในการผลิต 

3.2.รับสินคาสำเร็จรูปจากการผลิต 
3.3.ปรับปรุงตนทุนสินคา 
3.4.โอนยายสินคาระหวาคลัง 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 สามารถปรับปรุงคาแรงในการผลิต 4.1 สามารถปรับปรุงคาแรงในการผลิต 
4.2 สามารถรับสินคาสำเรจ็รูปจากการผลิต 4.2 สามารถรับสินคาสำเรจ็รูปจากการผลิต 
4.3 บันทึกปรับปรุงตนทุนสินคา 4.3 บันทึกปรับปรุงตนทุนสินคา 
4.4สามารถโอนยายสินคาระหวาคลัง 4.4.สามารถโอนยายสินคาระหวาคลัง 
4.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกไขปญหาการ
ดำรงชีพ ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 
 

4.5 สามารถนำความรูท่ีไดศึกษาไปแกไขปญหาการ
ดำรงชีพ ประจำวัน และงานอาชีพธุรกิจได 
 

 
 



  

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

16-17/8 ข้ันนำเขาสูบทเรียน
(MOTIVATION) 
โดยกลาวถึง การปรบัคาแรง
ของตนทุน 
 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
1.ปรับปรุงคาแรงในการผลิต 
2.รับสินคาสำเร็จรูปจากการ
ผลิต 
3.ปรับปรุงตนทุนสินคา 
4.โอนยายสินคาระหวาคลัง 
 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 
ครูผูสอนใหนักเรียนทดสอบ
การเปลี่ยนตนทุนการผลิต 
 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ 
4.  ตรวจใบงาน 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 

1. หนังสือเรียน 

2. โปรเจคเตอร 

3. โนตบุค 

4. สื่อ  

Power Point 

5. ใบความรู/ 

ใบงาน 

6. สมารทโฟน 

7.ระบบโปรแกรม 

Express 

1.ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 
2.ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 

 

1. นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 
2. สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 



  

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 
 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     4  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  5  คะแนน 

   รวม    12  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรยีนรู ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8 บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



  

  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 7 

คําสั่ง : จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 1 

 

1. รายการใดท่ีบันทึกในระบบบัญชี  

ก. ออกใบสัง่ซ้ือสนิคา   ข. ออกใบวางบิล 

ค. จายชําระคาสาธารณูปโภค  ง. ออกใบลดหนี้  

2. หลังจาก Post รายการแลว  

ก. ไมสามารถแกไขรายการใดๆไดอีก 

ข. ทําใหทราบผลกําไรขาดทุน  

ค. เปนการปดบัญชี  

ง. สิ้นสุดการบันทึกบัญชี  

3. จายคาน้ำประปา ซ่ึงคางจายมาจากเดือนกอน บันทึกบัญชีโดย 

  ก. เดบิต คาน้ำประปา เครดิต คาน้ำประปาคางจจาย  

  ข. เดบิต คานําประปาคางจาย เครดิต เงินสด  

  ค. เดบิต คาน้ำประปา เครดิต เงินสด 

  ง. เดบิต คาน้ำประปาคางจาย เครดิต คา น้ำประปา 

 4. ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในสํานักงาน จะตองหักคาเสื่อมอมราคาทันที ณ วันท่ีซ้ือใน อัตราเทาใด  

ก. 20    ข. 30  

ค. 40    ง. 50  

 

5. บัญชีเช็ครับยังไมนําเขาอยูในหมวดบัญชีใด  

ก. 1    ข. 2  

ค. 3    ง. 4 

 6. รายการปรับปรุงเช็คคางจาย ทําท่ีระบบบัญช ีใด  

ก. ระบบขาย 

ข. ระบบเชค็  

ค. ระบบบัญชี  

ง. ระบบลูกหนี้ 
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1. ใหนักเรียนบันทึกปรับปรุงตนทุนสินคาในการผลิต  รวมถึงแสดงวิธีทำลงในกระดาษคำตอบ 
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................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดั
บท่ี ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน ค  น เ   
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าม ีิ
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สา
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จิต
 

ขยั
นแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ
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ปร

ะห ั 
ซือ

สัต  
.ส

ุภา
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ตอ
 

  

๑              

๒              

๓              

๔              

๕              

๖              

๗              

๘              

๙              

๑๐              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

 
หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
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