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แผนการจัดการเรียนรูและประเมินตามสภาพจริง 



 

สวนท่ี 1 รายวิชา 
1 .ช่ือการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  รหัส 20201-2107 จำนวน 2 หนวยกิต 72 ชั่วโมง 
2. คำอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกบัญชีเปนภาษาอังกฤษสำหรับกิจการเจาของคนเดียว ในสมุด 
รายงานท่ัวไป ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุง รายการ 
ปดบัญชี จัดทำงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน 
3.จุดประสงครายวิชา 
 1. เขาใจหลักการใชภาษาอังกฤษในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียว 
 2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนของกิจการเจาของคนเดียว 
 3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี  
4. สมรรถนะรายวิชา 
   1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชภาษาอังกฤษในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียว 
   2. จัดทำบัญชีภาษาอังกฤษสำหรับกิจการเจาของคนเดียว 
  3. จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษสำหรับกิจการเจาของคนเดียว 
๕. หารวิเคราะหลักสูตร 
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชี 1 1 1 0 0 0 3 3 9 4 4
สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 1 1 1 0 0 0 3 2 8 9 8
การวิเคราะหรายการคา 1 1 1 0 0 0 3 2 8 10 4
การบันทึกรายการคาในสมุดรายวัน 0.5 1 2 0 0 0 3 2 8.5 8 4
การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท 1 2 1 0 0 0 4 3 11 1 8
งบทดลอง 1 1 2 0 0 0 3 3 10 2 8
กระดาษทําการ 6 ชอง 1 1 1 0 0 0 3 3 9 5 8
การบันทึกรายการปรับปรุงและงบ 0.5 2 2 0 0 0 2 3 9.5 3 8
งบการเงิน 1 1 2 0 0 0 2 3 9 6 4
การปดบัญชีและงบทดลองหลังปดบัญชี 1 1 1 0 0 0 2 3 8 11 8
สมุดเงินสด ๒ ชอง 1 1 2 0 0 0 2 3 9 7 4
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6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
 

หนวยการเรียนรู 
(จำนวนช่ัวโมง) 

จุดประสงคการเรียนรูประจำ
หนวย 

สมรรถนะประจำหนวย 

1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
บัญช ี
 

1. ความหมายของการบัญชี  
2. วัตถุประสงคและประโยชน  
    ของการบัญชี 
3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 
    วิชาชีพบัญชี 
4. ประโยชนของขอมูลทาง 
    การบัญชี 
5. แมบทการบัญชี  
6..รูปแบบของธุรกิจ 
7..กิจกรรมพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
8..การเขียนตัวเลขตามหลัก  
    บัญช ี
 

1. บอกความหมายของการบัญชี
ได  
2. บอกวัตถุประสงคและประโยชน 
 ของการบัญชีได 
บัญชีได 
3. บอกชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับ 
 วิชาชีพบัญชีได 
4. บอกประโยชนของขอมูล   
    ทางการบัญชีได 
5. บอกขอสมมติทางบัญชีตาม 
  แมบทการบัญชีได 
6.บอกรูปแบบของธรุกิจและ 
  ลักษณะการดำเนินธุรกิจได 
7.บอกกิจกรรมพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
  ได 
8.เขียนตัวเลขตามหลักบัญชีได 
9..มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด 
  รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  
  ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี   
  ตอวิชาชีพบัญชี 

 
2.สมการบัญชีและงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 

1. ความหมายของสินทรัพย   
   หนี้สินและสวนของ   
   เจาของ 
2. สมการบัญชี  
3. งบแสดงฐานะการเงิน  
4. ศัพทบัญชี 

1. บอกความหมายของ   
สินทรัพย 
   หนี้สิน และสวนของ เจาของได 
2. บอกสมการบัญชีและ 
   แกสมการ บัญชีได 
3. ทำงบแสดงฐานะการเงินได 
4. อธิบายศัพทบัญชีได 
5. มีกิจนสิัย มีระเบียบ ละเอียด 
  รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย ตรง
ตอเวลา 

  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญช ี
3.การวิเคราะหรายการคา 
 

1.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
2.การวิเคราะหรายการคา  

1.แยกประเภทและจัดเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีได 



 

3.ศัพทบัญชี 2. วิเคราะหรายการคาได 
3. อธิบายศัพทบัญชีได 
4. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด
รอบคอบ 
   ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และ
มีเจต 
   คติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  คานิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
  ของผูสำเร็จการศึกษา 

4.การบันทึกรายการคาในสมุด
รายวันท่ัวไป 
 

1.ความหมาย ความสำคัญและ
ประเภทของสมุดบันทึกรายการ
ข้ันตน 
2.รูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป 
3. การบันทึกรายการคาในสมุด  
   รายวันท่ัวไป 
4. การบันทึกรายการคาในสมุด 
 

1. บอกความหมายความสำคัญ  
   และประเภทของสมุดบันทึก 
   รายการข้ันตนได 
2. บอกรูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป   
   ได 
3. บันทึกรายการคาในสมุด 
   รายวันท่ัวไปได 
4. อธิบายศัพทบัญชีได 
5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด 
    รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย   
    ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี 
    ตอวิชาชีพบัญช ี

5.การผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป 
 

1. การจัดหมวดหมูและการ  
   กำหนดเลขท่ีบัญชี 
2. ความหมาย ความสำคัญ  
   และประเภทของบัญชีแยก  
   ประเภท  
3. รูปแบบบัญชีแยกประเภท   
4. การผานรายการไปบัญชี 
   แยกประเภท  
5. ศัพทบัญชี 
 

1. การจัดหมวดหมูและ 
   การกำหนดเลขท่ีบัญชีได 
2. บอกความหมาย  
   ความสำคัญและประเภทของ 
   บัญชีแยกประเภทได 
3. บอกรูปแบบบญัชีแยกประเภท 
   ได 
4. ผานรายการไปบัญชีแยก  
   ประเภทท่ัวไปได 
5. อธิบายศัพทบัญชีได 
6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด 
   รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  
   ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี 
   ตอวิชาชีพบัญช ี

6.งบทดลอง 
 

งบทดลอง 
1. การหายอดคงเหลือดวย 

1. หายอดคงเหลือในบัญชีแยก  
    ประเภทท่ัวไปได  



 

   ดินสอ  
2. ความหมายของงบทดลอง   
3. รูปแบบของงบทดลอง 
4. การทำงบทดลอง 
5. การแกไขขอผิดพลาดกรณี   
   งบทดลองไมลงตัว  
6. ศัพทบัญชี 
 

2. บอกความหมายและรูปแบบ 
   ของงบทดลองได   
3. ทำงบทดลองได 
4. แกไขขอผิดพลาดกรณีงบ 
   ทดลองไมลงตัวได 
5. อธิบายศัพทบัญชีได 
6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด 
   รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  
   ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี  
   ตอวิชาชีพบัญช ี

7.กระดาษทำการ 6 ชอง 
 

1. รูปแบบของกระดาษทำการ  
2. การทำกระดาษทำการชนิด  
    6 ชอง 
3. ประโยชนของกระดาษ 
   ทำการ  
4. ศัพทบัญชี 
 

1. บอกรูปแบบกระดาษทำการ  
ได 
2. ทำกระดาษทำการชนิด 6 ชอง
ได 
3. บอกประโยชนของกระดาษทำ
การได 
4. อธิบายศัพทบัญชีได 
5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด  
   รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  
    ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ี 
    ดีตอวิชาชีพบัญช ี

8.การบันทึกรายการปรับปรุงและ
งบทดลองหลังปรบัปรุง 
 

การบันทึกรายการปรับปรุงและงบ
ทดลองหลังปรับปรุง 
1. ความหมายของรายการ 
    ปรบัปรุง 
2. จุดประสงคของการบันทึก    
   รายการปรับปรุง 
3. ประเภทของรายการ    
    ปรบัปรุง 
4. วิธีการบันทึกรายการ   
    ปรบัปรุง ในสมุดรายวัน 
    ท่ัวไป 
5. งบทดลองหลังปรบัปรุง 
6. กระดาษทำการ 8 ชอง 
7. ศัพทบัญชี 
 

1. บอกความหมายและประเภท  
   ของรายการปรับปรุงและ 
   จุดประสงคของการบันทึก  
   รายการปรับปรุงได  
2. อธิบายและบนัทึกการปรับปรงุ 
   คาใชจายคางจายในสมุด 
   รายวันท่ัวไปได  
3. อธิบายและบนัทึกการปรบัปรงุ 
   คาใชจายจายลวงหนาในสมุด 
   รายวันท่ัวไปได  
4. อธิบายและบนัทึกการปรับปรงุ 
    รายไดคางรับในสมุดรายวัน 
    ท่ัวไปได  
5. อธิบายและบนัทึกการปรับปรงุ 
   รายไดรับลวงหนาในสมุด  
   รายวันท่ัวไปได  
6. อธิบายวิธีการคำนวณและ  
   บันทึกการปรบัปรุงคาเสื่อม 
   ราคาในสมุดรายวันท่ัวไปได  
7. อธิบายวิธีการคำนวณและ 



 

    บันทึกการปรับปรุงวัสดุ 
    สิ้นเปลืองใชไปในสมุดรายวัน 
    ท่ัวไปได  
8. อธิบายความหมายของหนี้  
   สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัย 
   จะสูญไดและบันทึกรายการ 
   ในสมุดรายวันท่ัวไปได 
9. ทำงบทดลองหลังปรบัปรุงได 
10.ทำกระดาษทำการ 8 ชองได 
11.อธิบายศัพทบัญชีได 
12.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด 
    รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย ตรง 
    ตอเวลาและมีเจตคติท่ีดีตอ 
    วิชาชีพบัญช ี

9.งบการเงิน 
 

1. ความหมายของกิจการท่ีไม  
   มีสวนไดเสียสาธารณะ 
2. วัตถุประสงคของมาตรฐาน  
    การรายงานทางการเงิน 
    สำหรับกิจการท่ีไมมีสวนได  
    เสียสาธารณะ 
3. กรอบแนวคิดและ 
   วัตถุประสงคของงบการเงิน 
4. ผูใชงบการเงินและความ 
   ตองการขอมูลของผูใช 
5. ลกัษณะเชิงคุณภาพของ 
   ขอมูลในงบการเงิน 
6. การรับรูรายการและ 
   องคประกอบของงบการเงิน 
7. งบการเงินท่ีธุรกิจตางๆ  
    ตองจัดทำ 
8. การจัดทำงบการเงินและ  
   หมายเหตุประกอบ 
   งบการเงิน 
9. ความหมายของรายการยอท่ี 
   ตองมีในงบการเงิน 
10.การจัดทำงบการเงินของ 
   กิจการเจาของคนเดียว  
   อยางงาย 
11.ศัพทบัญชี 
 

1. บอกความหมายของกิจการท่ีไม 
    มีสวนไดเสียสาธารณะได 
2. บอกวัตถุประสงคของมาตรฐาน 
    การรายงานทางการเงินสำหรับ 
    กิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย 
    สาธารณะได 
3. บอกกรอบแนวคิดและ 
   วัตถุประสงคของบการเงินได 
4. บอกผูใชงบการเงินและ 
    ความตองการขอมูลของผูใชได 
5. บอกลักษณะเชิงคุณภาพของ 
    ขอมูลในงบการเงินได 
6. บอกการรับรูรายการและ 
    องคประกอบของงบการเงินได 
7. บอกงบการเงินท่ีธุรกิจตางๆ   
    ตองจัดทำได 
8. จัดทำงบการเงินและหมายเหตุ 
    ประกอบงบการเงินได 
9. บอกความหมายของรายการ 
    ยอท่ีตองมีในงบการเงินได 
10.จัดทำงบเงินของกิจการจาของ 
    คนเดียวอยางงายได 
11.อธิบายศัพทบัญชีได 
12.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด 
    รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  
    ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี
ตอ วิชาชีพ บัญช ี



 

10.การปดบัญชีและงบทดลอง
หลังปดบัญชี 
 

1. การปดบัญชีในสมุดรายวัน 
   ท่ัวไป 
2. การปดบัญชีแยกประเภท     
   ท่ัวไป 
3. งบทดลองหลังปดบัญชี 
4. วงจรบัญช ี
5. ศัพทบัญชี 

การปดบัญชีและงบทดลองหลังปด
บัญชี 
1. การปดบัญชีในสมุดรายวัน 
   ท่ัวไป 

11.สมุดเงินสด 2 ชอง 
 

สมุดเงินสด 2 ชอง 
1. ลักษณะของสมุดเงินสด  
   2 ชอง 
2. รูปแบบของสมุดเงินสด  
   2 ชอง 
3. การบันทึกรายการในสมุด     
   เงินสด 2 ชอง 
4. การผานรายการจาก 
   สมุดเงินสด 2  ชอง  
   ไปบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
5. ศัพทบัญชี 

1. บอกลักษณะของสมุดเงินสด  
    2 ชอง ได 
2. บอกรูปแบบของสมุดเงินสด  
   2 ชอง ได  
3. บันทึกรายการในสมุดเงินสด  
   2 ชอง ได 
4. ผานรายการจากสมุดเงินสด  
   2 ชอง ไปบัญชีแยกประเภท  
   ท่ัวไปได 
5. อธิบายศัพทบัญชีได 
6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด 
   รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  
   ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอ 
   วิชาชีพบัญช ี

 
7.เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูสภาพจริง 
 7.1 การแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมิน 
 

หนวยท่ี ทดสอบ (พุทธพิสัย) 
ผลงาน/ปฎิบัติงาน  

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม (จิต

พิสัย) 
รวม 

รอยละ 50  
ของคะแนน

เต็ม 

1 4 1 2 7 3.5 
2 5 1 3 9 4.5 
3 5 1 3 9 4.5 
4 4 1 3 8 4 
5 4 1 2 7 3.5 
6 4 1 2 7 3.5 
7 5 1 3 9 4.5 
8 6 2 3 11 5.5 
9 6 2 3 11 5.5 

10 6 2 3 11 5.5 
11 6 2 3 11 5.5 
รวม 55 15 30 100   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

สวนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 
 หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง… ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบัญชี จำนวน  ...7...ช่ัวโมง 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. ความหมายของการบัญชี  

1.2. วัตถุประสงคและประโยชน   ของการบัญชี 
1.3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 
1.4. ประโยชนของขอมูลทาง การบัญชี 
1.5. แมบทการบัญชี  
1.6.รูปแบบของธุรกิจ 
1.7.กิจกรรมพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
1.8.การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี 

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

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1. บอกความหมายของการบัญชีได  
2.2. บอกวัตถุประสงคและประโยชนของการบัญชีได 
2.3. บอกชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีได 
2.4. บอกประโยชนของขอมูล   ทางการบัญชีได 
2.5. บอกขอสมมติทางบัญชีตาม แมบทการบัญชีได 
2.6.บอกรูปแบบของธุรกิจและ ลักษณะการดำเนินธุรกิจได 
2.7.บอกกิจกรรมพ้ืนฐานทางธุรกิจ ได 
2.8..เขียนตัวเลขตามหลักบัญชีได 

3. เนื้อหา 
 3.1. ความหมายของการบัญชี  

3.2. วัตถุประสงคและประโยชน   ของการบัญชี 
3.3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 
3.4. ประโยชนของขอมูลทาง การบัญชี 
3.5. แมบทการบัญชี  
3.6.รูปแบบของธุรกิจ 
3.7.กิจกรรมพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
3.8.การเขียนตัวเลขตามหลักบัญชี 
 
 
 
 



 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. บอกความหมายของการบัญชีได  
2. บอกวัตถุประสงคและประโยชนของการบัญชีได 
3. บอกชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีได 
4. บอกประโยชนของขอมูล   ทางการบัญชีได 
5. บอกขอสมมติทางบัญชีตาม แมบทการบัญชีได 
6.บอกรูปแบบของธุรกิจและ ลักษณะการดำเนินธุรกิจได 
7.บอกกิจกรรมพ้ืนฐานทางธุรกิจ ได 
8..เขียนตัวเลขตามหลักบัญชีได 

 

1. สามารถบอกความหมายของการบัญชีได  
2. สามารถบอกวัตถุประสงคและประโยชนของการบัญชี
ได 
3. สามารถบอกชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีได 
4. สามารถบอกประโยชนของขอมูล   ทางการบัญชีได 
5. สามารถบอกขอสมมติทางบัญชีตาม แมบทการบัญชีได 
6.สามารถบอกรูปแบบของธุรกิจและ ลักษณะการดำเนิน
ธุรกิจได 
7.สามารถบอกกิจกรรมพ้ืนฐานทางธรุกิจ ได 
8..สามารถเขียนตัวเลขตามหลักบัญชีได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑. เรื่อง พ้ืนฐานของการบัญชีเบ้ืองตน ๑  จำนวน 4 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1/7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการ
บัญชMีotivation สราง
ความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุย
เพ่ือสรางความเปนกันเอง 
ความรูสึ ก ท่ี ดี เป น กัน เอง 
โดยมีกิจกรรม แนะนำครู  
แนะนำนั ก เรียน  ชื่ อวิช า  
รหั ส วิ ช า   จุ ด ป ร ะ ส งค
รายวิชา  คำอธิบายรายวิชา  
หน วยการเรียนการสอน 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค  สื่อ
การสอน ท่ี ใช   เครื่อ งมือ
ป ระจ ำตั ว  ห นั งสื อ ท่ี ใช
ป ระกอบ การสอน  และ
กำหนดเกณฑการประเมิน
และขอตกลงรวมกันภายใต
ขอบเขตของหลักสูตรและ
ถาม -ตอบนักเรียนวาการ
ทำงานเก่ียวกับระบบจำนวน 
จ ะต อ ง ใช อ ะ ไรบ า ง เ ม่ื อ

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นั ก เรี ยน ต อบ ว าค วาม รู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชีก็
จะนำเขาสูบทเรียนและทำ
ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมควบคูกันไปโดยใช
เวลาประมาณ ๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเรียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการบัญชีจำนวน
นั ก เรี ย น ฟ ง ค รู อ ธิ บ า ย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น ค ว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า 
เอ ก ส าร ใน บ ท ท่ี ๑  แล ะ
เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๑  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓ . นั ก เรี ย น ฟ ง ค รู ส รุ ป
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
บัญชี 
๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้ อ ห าค ว าม รู เบื้ อ งต น

 
 
 
 
 
 



 

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บั ญ ชี ม า
ลวงหนา กอนเรียนในครั้ง
ตอไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน   
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ี เกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 



 

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

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

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

......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง… สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน  ....7..ช่ัวโมง 
 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. ความหมายของสินทรัพย   หนี้สินและสวนของ เจาของ 

1.2. สมการบัญชี  
1.3. งบแสดงฐานะการเงิน  
1.4. ศัพทบัญชี 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกตอง
และปลอดภัย 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

2.1. บอกความหมายของ สินทรัพยหนี้สิน และสวนของ เจาของได 
2.2. บอกสมการบัญชีและแกสมการ บัญชีได 
2.3. ทำงบแสดงฐานะการเงินได 
2.4. อธิบายศัพทบัญชีได 
2.5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

3. เนื้อหา 
 3.1. ความหมายของสินทรัพย   หนี้สินและสวนของ เจาของ 

3.2. สมการบัญชี  
3.3. งบแสดงฐานะการเงิน  
3.4. ศัพทบัญชี 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ความหมายของสินทรัพย   หนี้สินและสวนของ เจาของ 
2. สมการบัญชี  
3. งบแสดงฐานะการเงิน  
4. ศัพทบัญชี 
 

1. สามารถบอกความหมายของ สินทรัพยหนี้สิน และสวน
ของ เจาของได 
2. สามารถบอกสมการบัญชีและแกสมการ บัญชีได 
3. สามารถทำงบแสดงฐานะการเงินได 
4. สามารถอธิบายศัพทบัญชีได 
5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย

ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 8 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยยอยเรื่อง 
สมการบัญชีและงบแสดงฐานะ

การเงิน 

Motivation สรางความสนใจ 
ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือสราง
ความเปนกันเอง ความรูสึกท่ีดี
เปนกันเอง โดยมีกิจกรรม การ
ถาม-ตอบสมการบัญชีและงบ

แสดงฐานะการเงินเม่ือนักเรียน

ตอบวาการสมการบัญชีและงบ

แสดงฐานะการ เงิน ก็ จะ ถึ ง

ข้ันตอนการใหขอมูลตอไปโดย
จะอบรมคุณธรรมจริยธรรม
หลังจากถาม-ตอบโดยใชเวลา
ป ร ะ ม า ณ  ๑ ๐ -๑ ๕ 
นาทีInformation ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องสมการ

บัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน

นักเรียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายสมการบัญชีและ

งบแสดงฐานะการเงิน-นักเรียน

ฟงครูอธิบายตัวอยางพรอมกับ
จ ด บั น ทึ ก แ ล ะ ค น ค ว า ใน 
Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี๒ และเอกสารเพ่ิมท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล  และ 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ 
GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับ
โทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บ
เล็ต หรือ สมารท
โฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑. มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๒  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปสมการ

บัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน 

๔.มอบหมายใหไปศึกษาเนื้อหา
ในบทตอไปมาลวงหนา กอน
เรียนในครั้งตอไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน  ครู
ดู แ ล ก า รท ำค ว าม ส ะ อ าด
หองเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาท่ีเกิดข้ึนไปแกไขใน
กลุมอ่ืนๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

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

   รวม    9  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

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

......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การวิเคราะหรายการคา จำนวน  ...7...ช่ัวโมง 
 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

1.2.การวิเคราะหรายการคา  

1.3.ศัพทบัญชี 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
            2.1.แยกประเภทและจัดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได 

            2.2. วิเคราะหรายการคาได 

            2.3. อธิบายศัพทบัญชีได 

            2.4. มีกิจนิสัยมีระเบียบละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลาและมีเจคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

            2.5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูสำเร็จการศึกษา 

3. เนื้อหา 
3.1.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

3.2.การวิเคราะหรายการคา  

3.3.ศัพทบัญชี 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

2.การวิเคราะหรายการคา  

3.ศัพทบัญชี 

 

1.แยกประเภทและจัดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได 

 2. วิเคราะหรายการคาได 

 3. อธิบายศัพทบัญชีได 

 4. มีกิจนิสัยมีระเบียบละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย

ตรงตอเวลาและมีเจคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคานิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูสำเร็จการศึกษา 

5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย

ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง การวิเคราะหรายการคาจำนวน 4 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
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ชื่ อห น วยย อย เรื่ อ ง  การ

วิ เ ค ร า ะ ห ร า ย ก า ร ค า

Motivationส ร า ง ค ว า ม
สนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุย
และทำการถาม-ตอบในเรื่อง
การวิเคราะหรายการคาและ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมโดย
ถามนักเรียนวาการวิเคราะห

ร าย ก ารค าอ ย า ง ไร เ ม่ื อ

นั ก เ รี ย น ต อ บ ว า ก า ร

วิเคราะหรายการคา ก็จะ

นำเขาสูบทเรียนตอไปใช
เวลาประมาณ ๑๐ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องการ

วิ เค ร า ะ ห ร า ย ก า ร ค า - 

นักเรียนฟงครูพรอมกับดู
หนังสือเรียนและจดบันทึก
และซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายและสาธิตการ

วิเคราะหรายการคา 

    -นักเรียนฟงครูอธิบาย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น ค ว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑ . ทำการมอบหมายให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่องและปฏิบัติใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า
เอ ก ส าร ใน บ ท ท่ี  ๓ แล ะ

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑. มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๓  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปเรื่อง
การวิเคราะหรายการคา 

๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้ อ ห า ใน บ ท ท่ี  ๔  ม า
ล ว งห น า  ก อ น เรี ย น ใน
สัปดาหถัดไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
หองเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ี เกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

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

   รวม    9  คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

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

......................... 
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สปัดาหท่ี์

 



 

หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่องการบันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป จำนวน 5 ช่ัวโมง 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1.ความหมาย ความสำคัญและประเภทของสมุดบันทึกรายการข้ันตน 

1.2.รูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป 
1.3. การบันทึกรายการคาในสมุด รายวันท่ัวไป 
1.4. การบันทึกรายการคาในสมุด 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ /ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
           2.1. บอกความหมายความสำคัญ และประเภทของสมุดบันทึกรายการข้ันตนได 

           2.2. บอกรูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป ได 

           2.3. บันทึกรายการคาในสมุด รายวันท่ัวไปได 

           2.4. อธิบายศัพทบัญชีได 

           2.5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตยมีวินัยตรงตอเวลาและมีเจตคติท่ีดี ตอวิชาชีพ

บัญชี 

3. เนื้อหา 
 3.1.ความหมาย ความสำคัญและประเภทของสมุดบันทึกรายการข้ันตน 

3.2.รูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป 
3.3. การบันทึกรายการคาในสมุด รายวันท่ัวไป 
3.4. การบันทึกรายการคาในสมุด 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1.ความหมาย ความสำคัญและประเภทของสมุดบันทึก
รายการข้ันตน 
2.รูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป 
3. การบันทึกรายการคาในสมุด รายวันท่ัวไป 
4. การบันทึกรายการคาในสมุด 

 

1. บอกความหมายความสำคัญ และประเภทของสมุด

บันทึกรายการข้ันตนได 

2. บอกรูปแบบสมุดรายวันท่ัวไป ได 

3. บันทึกรายการคาในสมุด รายวันท่ัวไปได 

 4. อธิบายศัพทบัญชีได 

 5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตยมีวินัย

ตรงตอเวลาและมีเจตคติท่ีดี ตอวิชาชีพบัญชี 

 

 



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง 4.การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันท่ัวไป ๑  จำนวน 4 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
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ชื่อหนวยยอยเรื่องการ

บันทึกรายการคาในสมุด

รายวันท่ัวไป 

Motivation สรางความ
สนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุย
เพ่ือสรางความเปนกันเอง 
ความรูสึก ท่ีดี เปนกันเอง 
โดยมีกิจกรรม การถาม -
ตอบ ใน เรื่ อ งการบั น ทึ ก

รายการคาในสมุดรายวัน

ท่ัวไปโดยจะอบรมคุณธรรม

จริยธรรมหลั งจากถาม -
ตอบโดยใชเวลาประมาณ 
๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องการ

บันทึกรายการคาในสมุด

รายวันท่ัวไป 

- นักเรียนฟงครูพรอมกับ
จดบันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายการบันทึก

รายการคาในสมุดรายวัน

ท่ัวไป 

-นั ก เรี ย น ฟ งค รู อ ธิ บ าย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และคนคว าใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า 
เอกสารในบ ท ท่ี ๔  แล ะ
เอกสารเพ่ิ ม ท่ี ห อ งส มุ ด 
แ ล ะ สื บ ค น ด ว ย ร ะ บ บ 
Internet  ค รู ค อ ย ดู แ ล 
และ แนะนำอยางใกลชิด 
 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑ .ม อ บ ห ม า ย ใ ห ท ำ
แบบฝกหัดบทท่ี ๔  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปการ

บันทึกรายการคาในสมุด

รายวันท่ัวไป 

๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้ อ ห า ใน บ ท ต อ ไป ม า
ลวงหนา กอนเรียนในครั้ง
ตอไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
หองเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ีเกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

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

   รวม    8  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง… การผานรายการไปบัญชีแยกประเภทท่ัวไป จำนวน  ...7...ช่ัวโมง 

 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. การจัดหมวดหมูและการ กำหนดเลขท่ีบัญชี 

1.2. ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของบัญชีแยก ประเภท  
1.3. รูปแบบบัญชีแยกประเภท   
1.4. การผานรายการไปบัญชี แยกประเภท  
1.5. ศัพทบัญชี 

 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. การจัดหมวดหมูและ การกำหนดเลขท่ีบัญชีได 

 2.2. บอกความหมาย ความสำคัญและประเภทของ บัญชีแยกประเภทได 

 2.3. บอกรูปแบบบญัชีแยกประเภทได 

 2.4. ผานรายการไปบัญชีแยก ประเภทท่ัวไปได 

 2.5. อธิบายศัพทบัญชีได 

 2.6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  

3. เนื้อหา 
 3.1. การจัดหมวดหมูและการ กำหนดเลขท่ีบัญชี 

3.2. ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของบัญชีแยก ประเภท  
3.3. รูปแบบบัญชีแยกประเภท   
3.4. การผานรายการไปบัญชี แยกประเภท  
3.5. ศัพทบัญชี 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. การจัดหมวดหมูและการ กำหนดเลขท่ีบัญชี 

2. ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของบัญชีแยก 
ประเภท  
3. รูปแบบบัญชีแยกประเภท   
4. การผานรายการไปบัญชี แยกประเภท  
5. ศัพทบัญชี 

1. การจัดหมวดหมูและ การกำหนดเลขท่ีบัญชีได 

2. บอกความหมายความสำคัญและประเภทของ 

   บัญชีแยกประเภทได 

3. บอกรูปแบบบญัชีแยกประเภทได 

4. ผานรายการไปบัญชีแยก   ประเภทท่ัวไปได 

5. อธิบายศัพทบัญชีได 

6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรื่อง… การผานรายการไปบัญชีแยกประเภทท่ัวไป จำนวน  ...7...ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
5/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยการผานรายการไป

บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

Motivation สรางความ
สนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุย
เพ่ือสรางความเปนกันเอง 
ความรูสึก ท่ีดี เปน กัน เอง 
โดยมี กิจกรรม การถาม -
ต อ บ ใน เรื่ อ ง ก า ร ผ า น

ร า ย ก า ร ไป บั ญ ชี แ ย ก

ประเภทท่ัวไป ข้ันตอนการ

ใหขอมูลตอไปโดยจะอบรม
คุณธรรมจริยธรรมหลังจาก
ถ า ม -ต อ บ โด ย ใช เว ล า
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องความรู
เก่ียวกับ การผานรายการไป

บัญชีแยกประเภทท่ัวไป - 

นักเรียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายการการวาง
แผนผังกระบวนการผลิการ

ผานรายการไปบัญชีแยก

ประเภทท่ัวไป 

   -นักเรียนฟ งครูอธิบาย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น คว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า 
เอกส าร ใน บ ท ท่ี ๕  แล ะ
เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑ .ม อ บ ห ม า ย ใ ห ท ำ
แบบฝกหัดบทท่ี ๕  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปการ

ผานรายการไปบัญชีแยก

ประเภทท่ัวไป 

๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้อหาในตอไปมาลวงหนา 
กอนเรียนในครั้งตอไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
หองเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ีเกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

......................... 
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สปัดาหท่ี์

 



 

หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง… งบทดลองจำนวน  ...7...ช่ัวโมง 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. การหายอดคงเหลือดวย ดินสอ  

1.2. ความหมายของงบทดลอง   
1.3. รูปแบบของงบทดลอง 
1.4. การทำงบทดลอง 
1.5. การแกไขขอผิดพลาดกรณี งบทดลองไมลงตัว  
1.6. ศัพทบัญชี 

 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.7 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1. หายอดคงเหลือในบัญชีแยก   ประเภทท่ัวไปได  
2.2. บอกความหมายและรูปแบบ ของงบทดลองได   
2.3. ทำงบทดลองได 
2.4. แกไขขอผิดพลาดกรณีงบทดลองไมลงตัวได 
2.5. อธิบายศัพทบัญชีได 
2.6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี  ตอ

วิชาชีพบัญชี 
3. เนื้อหา 

3.1. การหายอดคงเหลือดวย ดินสอ  
3.2. ความหมายของงบทดลอง   
3.3. รูปแบบของงบทดลอง 
3.4. การทำงบทดลอง 
3.5. การแกไขขอผิดพลาดกรณี งบทดลองไมลงตัว  
3.6. ศัพทบัญชี 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. หายอดคงเหลือในบัญชีแยก   ประเภทท่ัวไปได  
2. บอกความหมายและรูปแบบ ของงบทดลองได   
3. ทำงบทดลองได 
4. แกไขขอผิดพลาดกรณีงบทดลองไมลงตัวได 
5. อธิบายศัพทบัญชีได 
6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  

ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี  ตอวิชาชีพ 

1. สามารถหายอดคงเหลอืในบัญชีแยก   ประเภทท่ัวไปได  
2. สามารถบอกความหมายและรูปแบบ ของงบทดลองได   
3. สามารถทำงบทดลองได 
4. สามารถแกไขขอผิดพลาดกรณีงบทดลองไมลงตัวได 
5. สามารถอธิบายศัพทบัญชีได 
6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย  

ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดี  ตอวิชาชีพ 

 



 

5 กิจกรรมการเรียนการสอน  

หนวยการเรียนรูท่ี๖ เรื่องงบทดลองจำนวน 7 ช่ัวโมง 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/

หลักฐาน 
เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/7 

 
 

ชื่อหนวยยอยเรื่อง งบ

ทดลอง 

Motivation สรางความ
สนใจ 
ครูไดทำการพูดคุยและทำ
การถาม-ตอบงบทดลองและ

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
โดยถามนักเรียนวาแบบท่ีใช
ในการทำงานประกอบดวย
อะไรบางเม่ือนักเรียนตอบ
วาการงบทดลอง ก็จะนำเขา

สู บ ท เรี ยนต อ ไป ใช เวล า
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑ . ครูอธิบ าย ใน เรื่ อ งงบ

ทดลอง 

- นักเรียนฟงครูพรอมกับดู
หนังสือเรียนและจดบันทึก
และซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายและสาธิตงบ

ทดลอง 

-นั ก เรี ย น ฟ ง ค รู อ ธิ บ า ย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น ค ว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่องและปฏิบัติตามใบ
งาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอ
บหลังเรียน
ของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมิน
ลงแบบประเมินดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 

• สรุปผลการเรียนรู
ของนักเรียน 
 

 
 



 

เอ ก ส า ร ใน บ ท ท่ี ๖ แ ล ะ
เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๖  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปเรื่อง
งบทดลอง 

๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้ อ ห า ใน บ ท ท่ี  ๗  ม า
ล ว งห น า  ก อ น เรี ย น ใน
สัปดาหถัดไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน  
ครูดูแลการทำความสะอาด
หองเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ี เกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 
 
 
 

 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 



 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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

 

 

 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

......................... 
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สปัดาหท่ี์

 



 

หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง… .กระดาษทำการ 6 ชอง จำนวน  ...7...ช่ัวโมง 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. รูปแบบของกระดาษทำการ  

1.2. การทำกระดาษทำการชนิด   6 ชอง 
1.3. ประโยชนของกระดาษ ทำการ  
1.4. ศัพทบัญชี 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1. บอกรูปแบบกระดาษทำการ ได 
2.2. ทำกระดาษทำการชนิด 6 ชองได 
2.3. บอกประโยชนของกระดาษทำการได 
2.4. อธิบายศัพทบัญชีได 
2.5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ี ดีตอวิชาชีพ 

3. เนื้อหา  
3.1. รูปแบบของกระดาษทำการ  
3.2. การทำกระดาษทำการชนิด   6 ชอง 
3.3. ประโยชนของกระดาษ ทำการ  
3.4. ศัพทบัญชี  

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. บอกรูปแบบกระดาษทำการ ได 
2. ทำกระดาษทำการชนิด 6 ชองได 
3. บอกประโยชนของกระดาษทำการได 
4. อธิบายศัพทบัญชีได 
5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย 
ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ี ดีตอวิชาชีพบัญชี 

1. สามารถบอกรูปแบบกระดาษทำการ ได 
2. สามารถทำกระดาษทำการชนิด 6 ชองได 
3. สามารถบอกประโยชนของกระดาษทำการได 
4. สามารถอธิบายศัพทบัญชีได 
5. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย 
ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ี ดีตอวิชาชีพบัญชี 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี ๗ เรื่องกระดาษทำการ 6 ชองจำนวน 7 ช่ัวโมง 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7/7 

 
ชื่อหนวยเรื่อง กระดาษทำ

การ 6 ชอง 

Motivation สรางความ
สนใจ 
ครูไดทำการพูดคุยและทำ
การถาม-ตอบในเรื่องการ

กระดาษทำการ 6 ชอง

แ ล ะ อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมนำเขาสูบทเรียน
ตอไป ใช เวลาประมาณ 
๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องการ
กระดาษทำการ 6 ชอง 

- นักเรียนฟงครูพรอมกับ
ดูห นั งสื อ เรี ยนและจด
บั น ทึ กและ ซั กถ าม ข อ
สงสัย 
๒. ครูอธิบายและสาธิต
การควบคุมคุณภาพการ
ผลิต 
-นั ก เรียนฟ งครูอธิบ าย
ตั ว อ ย า งพ ร อ ม กั บ จ ด
บั น ทึ ก แ ล ะค น ค ว า ใน 
Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/
ฝกปฏิบัติ 
๑. ทำการมอบหมายงาน
ใหนักเรียนรายบุคคล ตาม
หัวชื่อเรื่องและปฏิบัติตาม
ใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ยนค น คว า

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอรพกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียน
ของนักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมินลง
แบบประเมินดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

เอกสารในบทท่ี  ๗และ
เอกสารเพ่ิม ท่ีหองสมุด 
แล ะสื บ ค น ด ว ย ระบ บ 
Internet  ค รู ค อ ย ดู แ ล 
และ แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑. มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๗  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปเรื่อง
กระดาษทำการ 6 ชอง 

๔.มอบหมายใหไปศึกษา
เนื้ อ ห า ใน บ ท ท่ี ๘ ม า
ล ว งหน า  ก อน เรียน ใน
สัปดาหถัดไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน  
ค รู ดู แ ล ก า ร ท ำ ค ว า ม
สะอาดหองเรียน 
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ีเกิดข้ึนไป
แก ไขในกลุม อ่ืนๆ หรือ
เปนขอมูลในการแกปญหา
ในการสอนครั้งตอไป 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

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

   รวม    9  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

1 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/1 

-  

หนวยการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง… .การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง จำนวน  ..7...ช่ัวโมง 

 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1. ความหมายของรายการ ปรบัปรุง 
1.2. จุดประสงคของการบันทึก   รายการปรับปรุง 
1.3. ประเภทของรายการ   ปรับปรุง 
1.4. วิธีการบันทึกรายการ ปรับปรุง ในสมุดรายวันท่ัวไป 
1.5. งบทดลองหลังปรับปรงุ 
1.6. กระดาษทำการ 8 ชอง 
1.7. ศัพทบัญชี 

 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.8 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1. บอกความหมายและประเภทของรายการปรบัปรุงและจุดประสงคของการบันทึกรายการ

ปรับปรุง  
2.2. อธิบายและบันทึกการปรับปรุง คาใชจายคางจายในสมุดรายวันท่ัวไปได  
2.3. อธิบายและบันทึกการปรับปรุ คาใชจายจายลวงหนาในสมุดรายวันท่ัวไปได  
2.4. อธิบายและบนัทึกการปรับปรุง รายไดคางรับในสมุดรายวันท่ัวไปได  

 
3. เนื้อหา 

3.1. ความหมายของรายการ ปรบัปรุง 
3.2. จุดประสงคของการบนัทึก   รายการปรับปรุง 
3.3. ประเภทของรายการ   ปรับปรุง 
3.4. วิธีการบันทึกรายการ ปรับปรุง ในสมุดรายวันท่ัวไป 
3.5. งบทดลองหลังปรับปรงุ 
3.6. กระดาษทำการ 8 ชอง 
3.7. ศัพทบัญชี 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 



 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. บอกความหมายและประเภทของรายการปรบัปรุงและ
จุดประสงคของการบันทึกรายการปรับปรุง  
2. อธิบายและบันทึกการปรับปรุง คาใชจายคางจายในสมุด
รายวันท่ัวไปได  
3. อธิบายและบันทึกการปรับปรุ คาใชจายจายลวงหนาใน
สมุดรายวันท่ัวไปได  
4. อธิบายและบนัทึกการปรับปรุง รายไดคางรับในสมุด
รายวันท่ัวไปได  
 

1. สามารถบอกความหมายและประเภทของรายการ
ปรับปรุงและจุดประสงคของการบันทึกรายการปรับปรุง  
2. สามารถอธิบายและบันทึกการปรับปรุง คาใชจายคาง
จายในสมุดรายวันท่ัวไปได  
3. สามารถอธิบายและบันทึกการปรับปรุ คาใชจายจาย
ลวงหนาในสมุดรายวันท่ัวไปได  
4. สามารถอธิบายและบันทึกการปรับปรุง รายไดคางรับ
ในสมุดรายวันท่ัวไปได  
 

 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง… .การบันทึกรายการปรับปรุงและงบทดลองหลังปรับปรุง จำนวน  ..7...ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
8/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่ อห น วยย อย เรื่ อ ง  การ

บันทึกรายการปรับปรุงและ

งบทดลองหลั งป รับป รุ ง

Motivation ส ร า งค ว าม
สนใจ 
ครูไดทำการพูดคุยและทำ
การถาม-ตอบในเรื่องการ
การบันทึกรายการปรับปรุง

และงบทดลองหลังปรับปรุง

แ ล ะ อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมโดยถามนักเรียน
ว า ก า ร บั น ทึ ก ร า ย ก า ร

ปรับปรุงและงบทดลองหลัง

ปรับปรุงควรทำอยางไรเม่ือ

นักเรียนตอบหลักการการ

บันทึกรายการปรับปรุงและ

งบทดลองหลังปรับปรุงก็จะ

นำเขาสูบทเรียน ใช เวลา
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครูอธิบายในเรื่องการ

บันทึกรายการปรับปรุงและ

งบทดลองหลังปรบัปรุงและ 

- นักเรียนฟงครูพรอมกับดู
หนังสือเรียนและจดบันทึก
และซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายและสาธิตการ
การบันทึกรายการปรับปรุง

และงบทดลองหลังปรับปรุง    

-นั ก เรี ย น ฟ ง ค รู อ ธิ บ า ย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น ค ว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่องปฏิบัติตามใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า
เอ ก ส าร ใน บ ท ท่ี  ๘ แล ะ
เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑. มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๘  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปเรื่อง
การบันทึกรายการปรับปรุง

และงบทดลองหลังปรับปรุง

๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้ อ ห า ใน บ ท ท่ี  ๙  ม า
ล ว งห น า  ก อ น เรี ย น ใน
สัปดาหถัดไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

ทำความสะอาด หองเรียน   
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ี เกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

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

   รวม    11  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมา

ประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

8. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



 

  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ผลการสอนของครู 
 ................................................................................................................................................................ 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

......................... 
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สปัดาหท่ี์
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 9  เรื่อง…งบการเงิน ...5...ช่ัวโมง 

 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1. ความหมายของกิจการท่ีไม มีสวนไดเสียสาธารณะ 
1.2. วัตถุประสงคของมาตรฐาน  การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการท่ีไมมีสวนได  เสียสาธารณะ 
1.3. กรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของงบการเงิน 
1.4. ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูลของผูใช 
1.5. ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน 
1.6. การรับรูรายการและ องคประกอบของงบการเงิน 
1.7. งบการเงินท่ีธุรกิจตางๆ  ตองจัดทำ 
1.8. การจัดทำงบการเงินและ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
1.9. ความหมายของรายการยอท่ี ตองมีในงบการเงิน 
1.10.การจัดทำงบการเงินของ กิจการเจาของคนเดียว  อยางงาย 
1.11.ศัพทบัญชี 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 12 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. บอกความหมายของกิจการท่ีไม มีสวนไดเสียสาธารณะได 
 2.2. บอกวัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
ได 
 2.3. บอกกรอบแนวคิดและ วัตถุประสงคของบการเงินได 
 2.4. บอกผูใชงบการเงินและ ความตองการขอมูลของผูใชได 
 2.5. บอกลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงินได 
 2.6. บอกการรับรูรายการและ องคประกอบของงบการเงินได 
 2.7. บอกงบการเงินท่ีธุรกิจตางๆ   ตองจัดทำได 
 2.8. จัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินได 
 2.9. บอกความหมายของรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินได 
  2.10.จัดทำงบเงินของกิจการเจาของคนเดียวอยางงายได 
  2.11.อธิบายศัพทบัญชีได 

2.12.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอ วิชาชีพ  

 
3. เนื้อหา 

3.1. ความหมายของกิจการท่ีไม มีสวนไดเสียสาธารณะ 
3.2. วัตถุประสงคของมาตรฐาน  การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการท่ีไมมีสวนได  เสียสาธารณะ 
3.3. กรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของงบการเงิน 
3.4. ผูใชงบการเงินและความตองการขอมูลของผูใช 
3.5. ลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน 
3.6. การรับรูรายการและ องคประกอบของงบการเงิน 



 

3.7. งบการเงินท่ีธุรกิจตางๆ  ตองจัดทำ 
3.8. การจัดทำงบการเงินและ หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
3.9. ความหมายของรายการยอท่ี ตองมีในงบการเงิน 
3.10.การจัดทำงบการเงินของ กิจการเจาของคนเดียว  อยางงาย 
3.11.ศัพทบัญชี 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. บอกความหมายของกิจการท่ีไม มีสวนไดเสียสาธารณะได 
2. บอกวัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงานทางการเงินส
หรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะได 
3. บอกกรอบแนวคิดและ วัตถุประสงคของบการเงินได 
4. บอกผูใชงบการเงินและ ความตองการขอมูลของผูใชได5. 
บอกลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบการเงินได 
6. บอกการรับรูรายการและ องคประกอบของงบการเงินได 
7. บอกงบการเงินท่ีธุรกิจตางๆ   ตองจัดทำได 
8. จัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินได 
9. บอกความหมายของรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินได 
10.จัดทำงบเงินของกิจการเจาของคนเดียวอยางงายได 
11.อธิบายศัพทบัญชีได 
12.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย
ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอ วิชาชีพ  

 

1. สามารถบอกความหมายของกิจการท่ีไม มีสวนไดเสีย
สาธารณะได 
2.สามารถ บอกวัตถุประสงคของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะได 
3. สามารถบอกกรอบแนวคิดและ วัตถุประสงคของบ
การเงินได 
4. สามารถบอกผูใชงบการเงินและ ความตองการขอมูล
ของผูใชได5. บอกลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลในงบ
การเงินได 
6. สามารถบอกการรับรูรายการและ องคประกอบของงบ
การเงินได 
7. สามารถบอกงบการเงินท่ีธุรกิจตางๆ   ตองจัดทำได 
8. สามารถจัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินได 
9. สามารถบอกความหมายของรายการยอท่ีตองมีในงบ
การเงินได 
10.สามารถจัดทำงบเงินของกิจการเจาของคนเดียวอยาง
งายได 
11.สามารถอธิบายศัพทบัญชีได 
12.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย
ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอ วิชาชีพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี ๙ เรื่องงบการเงินจำนวน 5 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
9/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่ อ ห น ว ย ย อ ย เรื่ อ ง  งบ

การเงิน 

Motivation ส ร า งค ว าม
สนใจ 
ครูไดทำการพูดคุยและทำ
การถาม-ตอบในเรื่องการงบ

การเงินและอบรมคุณธรรม

จริยธรรมโดยถามนักเรียน
วาการงบการเงินควรทำ

อยางไรเม่ือนักเรียนตอบวา
การงบการเงินก็จะนำเขาสู

บทเรียน ใชเวลาประมาณ 
๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑ . ครูอธิบ าย ใน เรื่ อ งงบ

การเงิน 

- นักเรียนฟงครูพรอมกับดู
หนังสือเรียนและจดบันทึก
และซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายและสาธิตการ
ทำงบการเงิน 

    -นักเรียนฟงครูอธิบาย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น ค ว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่องปฏิบัติตามใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า
เอ ก ส า ร ใน บ ท ท่ี ๙ แ ล ะ
เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑. มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๙ 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปเรื่อง
การซอมบำรุงและความ
ปลอดภัย 
๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้ อ ห า ใน บ ท ท่ี  ๑ ๐  ม า
ล ว งห น า  ก อ น เรี ย น ใน
สัปดาหถัดไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน   
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ี เกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

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

   รวม    11  คะแนน 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 10 เรื่อง… การปดบัญชีและงบทดลองหลังปดบัญชี จำนวน  ...3...ช่ัวโมง 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1. การปดบัญชีในสมุดรายวัน ท่ัวไป 

1.2. การปดบัญชีแยกประเภท ท่ัวไป 
1.3. งบทดลองหลังปดบัญชี 
1.4. วงจรบัญช ี
1.5. ศัพทบัญชี 

 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1. จัดทำการปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
2.2. สามารถทำการปดบัญชีแยกประเภท ท่ัวไป 

2.3. จัดทำงบทดลองหลังปดบัญชี 
2.4. อธิบายวงจรบัญช ี
2.5. ศัพทบัญชี 

3. เนื้อหา 
3.1. การปดบัญชีในสมุดรายวัน ท่ัวไป 

3.2. การปดบัญชีแยกประเภท ท่ัวไป 
3.3. งบทดลองหลังปดบัญชี 
3.4. วงจรบัญช ี
3.5. ศัพทบัญชี 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. การปดบัญชีในสมุดรายวัน ท่ัวไป 

2. การปดบัญชีแยกประเภท ท่ัวไป 
3. งบทดลองหลังปดบัญชี 
4. วงจรบัญช ี
5. ศัพทบัญชี 

1. จัดทำการปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
2. สามารถทำการปดบัญชีแยกประเภท ท่ัวไป 

3. จัดทำงบทดลองหลังปดบัญชี 
4. อธิบายวงจรบัญช ี
5. ศัพทบัญชี 
 

 

 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี 1๐ เรื่องการปดบัญชีและงบทดลองหลังปดบัญชีจำนวน 4 ช่ัวโมง 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

10/3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยยอยเรื่อง การปด

บัญชีและงบทดลองหลังปด

บัญชี 

Motivation ส ร า งค ว าม
สนใจ 
ครูไดทำการพูดคุยและทำ
การถาม-ตอบในเรื่องการ
การปดบัญชีและงบทดลอง

หลั งป ดบั ญ ชีและอบรม

คุณธรรมจริยธรรมโดยถาม
นักเรียนวาการการปดบัญชี

และงบทดลองหลังปดบัญชี

ทำอยางไรเม่ือนักเรียนตอบ
วาการการปดบัญชีและงบ

ทดลองหลังปดบัญชี ก็จะ

นำเขาสูบทเรียน ใช เวลา
ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องการปด

บัญชีและงบทดลองหลังปด

บัญชี- นักเรียนฟงครูพรอม

กับดูหนั งสือเรียนและจด
บันทึกและซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายและสาธิตการ
การปดบัญชีและงบทดลอง

หลังปดบัญชี 

    -นักเรียนฟงครูอธิบาย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น ค ว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว
ชื่อเรื่องปฏิบัติตามใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า
เอ ก ส า ร ใน บ ท ท่ี ๙ แ ล ะ
เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet  
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑. มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๑๐ 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปเรื่อง
การซอมบำรุงและความ
ปลอดภัย 
๔.มอบหมายให ไปศึกษา
เนื้ อ ห า ใน บ ท ท่ี  ๑ ๑  ม า
ล ว งห น า  ก อ น เรี ย น ใน
สัปดาหถัดไป 
 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน   
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ี เกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 
 
 
 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   2  คะแนน 



 

 ทักษะ     2  คะแนน 
 จิตพิสัย     3  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  4  คะแนน 

   รวม    11  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 11 เรื่อง… 11.สมุดเงินสด 2 ชอง  จำนวน  ...4...ช่ัวโมง 

1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
1.1. ลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง 
1.2. รูปแบบของสมุดเงินสด 2 ชอง 
1.3. การบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชอง 
1.4. การผานรายการจาก สมุดเงินสด 2   ชอง ไปบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
1.5. ศัพทบัญชี  

  
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญโดยประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูก
ตองและปลอดภัย 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. บอกลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง ได 
 2.2. บอกรูปแบบของสมุดเงินสด 2 ชอง ได  
 2.3. บันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชอง ได 
 2.4. ผานรายการจากสมุดเงินสด 2 ชอง ไปบัญชีแยกประเภท ท่ัวไปได 
 2.5. อธิบายศัพทบัญชีได 
 2.6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
บัญชี 
3. เนื้อหา 

3.1. ลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง 
3.2. รูปแบบของสมุดเงินสด 2 ชอง 
3.3. การบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชอง 
3.4. การผานรายการจาก สมุดเงินสด 2   ชอง ไปบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
3.5. ศัพทบัญชี  

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง 
2. รูปแบบของสมุดเงินสด 2 ชอง 
3. การบันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชอง 
4. การผานรายการจาก สมุดเงินสด 2   ชอง ไปบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป 
5. ศัพทบัญชี  

1. บอกลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง ได 
2. บอกรูปแบบของสมุดเงินสด 2 ชอง ได  
3. บันทึกรายการในสมุดเงินสด 2 ชอง ได 
4. ผานรายการจากสมุดเงินสด 2 ชอง ไปบัญชีแยก
ประเภท ท่ัวไปได 
5. อธิบายศัพทบัญชีได 
6. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัย 
ตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญช ี
 



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หนวยการเรียนรูท่ี 1๑ เรื่องสมุดเงินสด ๒ ชองจำนวน  4 ช่ัวโมง 

 
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
10/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยยอยเรื่อง สมุดเงิน

สด ๒ ชอง 

Motivation ส ร า งค ว าม
สนใจ 
ครูไดทำการพูดคุยและทำ
การถาม-ตอบในเรื่องสมุด

เงินสด ๒  ชองและอบรม

คุณธรรมจริยธรรมโดยถาม
นักเรียนวาการสมุดเงินสด 

๒ ชองควรทำอยางไรเม่ือ

นักเรียนตอบวาสมุดเงินสด 

๒ ชองก็จะนำเขาสูบทเรียน 

ใช เวลาประมาณ ๑๐ -๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องสมุด

เงินสด ๒ ชอง 

- นักเรียนฟงครูพรอมกับดู
หนังสือเรียนและจดบันทึก
และซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายและสาธิตสมุด

เงินสด ๒ ชอง 

    -นักเรียนฟงครูอธิบาย
ตัวอยางพรอมกับจดบันทึก
และค น ค ว า ใน  Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัว

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรม
ผูเรียนและประเมินลง
แบบประเมินดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่องปฏิบัติตามใบงาน 
๒ . ให นั ก เรี ย น ค น ค ว า
เอกสารในบท ท่ี๑๑ และ
เอกสารเพ่ิมท่ีหองสมุด และ
สืบคนดวยระบบ Internet 
ครูคอยดูแล และ แนะนำ
อยางใกลชิด 
Progress วัดผล
ประเมินผล 
๑. มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๑๑ 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปเรื่อง
สมุดเงินสด ๒ ชอง 

๔ .มอบหมายใหนั ก เรียน
ทบทวนบทท่ี1 -๑๑  กอน
สอบปลายภาคในสัปดาห
ถัดไป 
๕. มอบหมายใหนักเรียน 
ทำความสะอาด หองเรียน   
๖. ครูบันทึกหลังการสอน 
เพ่ือนำปญหาท่ี เกิดข้ึนไป
แกไขในกลุมอ่ืนๆ หรือเปน
ขอมูลในการแกปญหาใน
การสอนครั้งตอไป 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

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

   รวม    11  คะแนน 
 
 
 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 



 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลว

นำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 
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