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จัดทำโดย 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 
 

 

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

(นางสาวอรภชา  กฤชเอกศิลป) 
หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
........../............/........... 

 

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

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

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

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

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

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

 



 

คำนำ 
 

แผนการจัดการเรียนรู วิชา  “การประยุกตโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี”  รหัสวิชา 
20201-2106 จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชา การประยุกตโปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2564  ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 14 วัน  90 ชั่วโมง 
เนื้อหาภายในแบงออกเปน 9 หนวย  ประกอบดวย  การเร่ิมตนใชงานโปรแกรมตารางงาน  การปอน
ขอมูลและการปรับแกขอมูล  การจัดรูปแบบขอมูล  การใชสูตรและการใชฟงกชั่นในการคำนวณเพื่อ
สรางสมุดบันทึกรายการขั้นตน  การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตน  การผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภท  การจัดการฐานขอมูลบัญชีในตารางงาน  การจัดทำรายงานทางการเงินการออกรายงาน
นำเสนอขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภูมิ   การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภูมิ 

 
 ผูจัดทำแผนการสอนหวังวา  จะเอื้ออำนวยใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางดียิ่ง  หากอาจารยผูสอนนำแผนการสอนเลมนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนมีขอเสนอแนะ
ประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูดวย  จักเปนพระคุณอยางย่ิง 
  
 
 

อุษา  ไชยบุรินทร 
   ผูจัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

สวนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1. ช่ือวิชา การประยุกตโปรแกรมตามตารางงานบัญชี รหัสวิชา 20201-2106 
               จำนวน 90 หนวยกิต 
2. คำอธิบายราวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเร่ิมตนใชโปรแกรมตารางงาน สวนประกอบของโปรแกรมตาราง
งาน การปอนและจัดรูปแบบขอมูล การสรางสูตรและการใชฟงกชันในการคำนวณเพื่อสรางสมุด
บันทึก รายการขั้นตน การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแกขอมูล การจัดการฐานขอมูล
ในตารางงาน การจัดทำรายงานทางการเงิน การออกรายงานและนำเสนอขอมูลในรูปแบบขอความ
และแผนภูมิ 
3. จุดประสงครายวิชา เพื่อให 

3.1.เขาใจหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
 3.2.มีทักษะในการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
 3.3.มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัย ตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอ 
              วิชาชีพบัญชี 

4. สมรรถนะรายวิชา 
 1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
 2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
 3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. การวิเคราะหหลักสูตร 
 

 

 
พุทธิพิสัย (40%) 

จิต
พิส

ัย 
 3

0 
%

) 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

30
%

) 

รว
ม 

ลำ
ดับ

คว
าม

สำ
คัญ

 

จำ
นว

นค
าบ

 

คว
าม

รู 
 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช 

กา
รว

ิเค
รา

ะห
 

กา
รส

ังเ
คร

าะ
ห 

กา
รป

ระ
เมิ

นค
า 

1.การเร่ิมตนใชงานโปรแกรมตารางงาน 1 1 1 1 -  3 3 10  5 
2.การปอนขอมูลและการปรับแกขอมูล 1 1 1 1 -  3 3 10  5 
3.การจัดรูปแบบขอมูล 1 1 1 1 -  3 3 10  5 
4.การใชสูตรและการใชฟงกชั่นในการคำนวณเพื่อสราง
สมุดบันทึกรายการขั้นตน 

1 1 3 2 -  4 4 15  15 

5.การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตน 1 1 2 1 -  4 4 13  10 
6.การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท 1 1 1 1 -  4 4 12  10 
7.การจัดการฐานขอมูลบัญชีในตารางงาน 1 1 1 1 -  3 3 10  10 
8.การจัดทำรายงานทางการเงินการออกรายงานนำเสนอ
ขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภูม ิ

1 1 1 1 -  3 3 10  10 

9.การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภูม ิ 1 1 1 1 -  3 3 10  10 
สอบกลางภาค           5 

สอบปลายภาค           5 

รวม 9 9 12 10   30 30 100  90 

ลำดับความสำคัญ            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤตกิรรม 

ชื่อหน่วย 



 

6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
 

หนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 

หนวยที่ 1 การ
เร่ิมตนใชงาน
โปรแกรมตารางงาน 

1 .1  อธ ิ บายส  วนประกอบของ 
Microsoft Office Excel 2010 ได 
1.2 เปด-ปดโปรแกรม Microsoft 
Office Excel 2010 ได 

1 . 1  ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ า ย
ส วนประกอบของ  Microsoft 
Office Excel 2010 ได 
1.2 สามารถเปด-ปดโปรแกรม 
Microsoft Office Excel 2010 
ได 

หนวยที่ 2 การปอน
ขอมูลและการ
ปรับแกขอมูล 

2.1อธิบายประเภทและชนิดของ
ขอมูลได 
2.2.ปอนขอมูลลงในเซลลได  
2.3.แกไขขอมูลภายในเซลล (Edit) 
ได 
2.4.เลือกเซลล (Cell Selection) ได 
2.5.คัดลอกขอมูลและเคล่ือนยาย
ขอมูลในเซลล (Copy and Cut) 
ได 
2.6.ลบขอมูลในเซลล (Delete) ได 
2.7.แทรก/ลบแถวและคอลัมน 
(Insert and Delete) ได 
2.8.ปรับขนาดของแถวและคอลัมน
ได 
2.9.จัดการกับแผนงานได 
 

 2.1 นักเร ียนสามารถอธิบาย
ประเภทและชนิดของขอมูลได 
2.2.ปอนขอมูลลงในเซลลได  
2.3.แก ไขข อม ูลภายในเซลล 
(Edit) ได 
2.4.สามารถเล ือกเซลล (Cell 
Selection) ได 
2.5.อธิบายและคัดลอกขอมูล
และเคลื ่อนยายขอมูลในเซลล 
(Copy and Cut) ได 
2.6.สามารถลบขอมูลในเซลล 
(Delete) ได 
2.7.สามารถแทรก/ลบแถวและ
คอล ัมน  ( Insert and Delete) 
ได 
2.8. สามารถปรับขนาดของแถว
และคอลัมนได 
2.9.นักเรียนสามารถจัดการกับ
แผนงานได 
 

หนวยที่ 3 การ
จัดรูปแบบขอมูล 

3.1 จัดรูปแบบขอมูลได 
3.2.กำหนดรูปแบบตัวอักษร 
 (Font) ได 
3.3.กำหนดรูปแบบตัวเลข 
(Number) ได 

3.1 นักเรียนสามารถจัดรูปแบบ
ขอมูลได 
3.2.สามารถกำหนดรูปแบบ
ตัวอักษร (Font) ได 



 

3.4.กำหนดรูปแบบวันที่และเวลา 
(Date/Time) ได 
3.5.จัดวางขอความ (Alignment) ได 
3.6.กำหนดเสนขอบ (Border) ได 
3.7.กำหนดสีและลวดลาย 
(Patterns) ได 
3.8.จัดรูปแบบดวย AutoFormat ได 
3.9.คัดลอกรูปแบบดวยคำส่ัง 
Format Painter ได 

3.3.สามารถกำหนดรูปแบบ
ตัวเลข (Number) ได 
3.4.สามารถกำหนดรูปแบบวันที่
และเวลา (Date/Time) ได 
3.5.สามารถจัดวางขอความ 
(Alignment) ได 
3.6.สามารถกำหนดเสนขอบ 
(Border) ได 
3.7.สามารถกำหนดสีและ
ลวดลาย (Patterns) ได 
3.8.สามารถจัดรูปแบบดวย 
AutoFormat ได 
3.9.สามารถคัดลอกรูปแบบดวย
คำส่ัง Format Painter ได  

หนวยที่ 4 การใชสูตร
และการใชฟงกชั่นใน
การคำนวณเพื่อสราง
สมุดบันทึกรายการ
ขั้นตน 

4.1.บอกประเภทของสูตรได  
4.2.ปอนคาสูตรได 
4.3.คำนวณโดยใชสูตรได 
4.4.ประเภทของฟงกชันและฟงกชัน
ที่ใชงาน 
4.5.การอางอิงเซลล 
4.6.การคำนวณโดยใชฟงกชัน 
4.7.การแจงขอผิดพลาดในการใชงาน
ของโปรแกรม 

4.1.สามารถบอกประเภทของ
สูตรได  
4.2.สามารถปอนคาสูตรได 
4.3.สามารถคำนวณโดยใชสูตร
ได 
4.4.สามารถประเภทของ
ฟงกชันและฟงกชันที่ใชงาน 
4.5.สามารถการอางอิงเซลล 
4.6.สามารถการคำนวณโดยใช
ฟงกชัน 
4.7.สามารถการแจง
ขอผิดพลาดในการใชงานของ
โปรแกรม 



 

หนวยที่ 5 การบันทึก
รายการในสมุด
รายวันขั้นตน 

5.1 สรางเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีได 
5.2.สรางผังบัญชีได 
5.3.ใชโปรแกรม MS Excel 2010 
กับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
ทั่วไปได 
5.4.ประยุกตใชคำส่ังรวมกันในการ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปได
5.ใชโปรแกรม MS Excel 2010 กับ
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ
ได 
 

 5.1 สามารถสรางเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีได 
5.2.สามารถสรางผังบัญชีได 
5.3.สามารถใชโปรแกรม MS 
Excel 2010 กับการบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไปได 
5.4.สามารถประยุกตใชคำส่ัง
รวมกันในการบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทั่วไปได5.ใช
โปรแกรม MS Excel 2010 กับ
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน
เฉพาะได 

หนวยที่ 6 การผาน
รายการไปบัญชีแยก
ประเภท 

6.1.บอกความหมายของบัญชีแยก
ประเภทได 
6.2.ใชโปรแกรม MS Excel ในการ
ผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไป
บัญชแียกประเภทได 
6.3.ใชโปรแกรม MS Excel ในการ
ผานรายการจากสมุดรายวันเฉพาะไป
บัญชแียกประเภทได 

6.1.สามารถบอกความหมาย
ของบัญชีแยกประเภทได 
6.2.สามารถใชโปรแกรม MS 
Excel ในการผานรายการจาก
สมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยก
ประเภทได 
6.3.สามารถใชโปรแกรม MS 
Excel ในการผานรายการจาก
สมุดรายวันเฉพาะไปบัญชีแยก
ประเภทได 

หนวยที่ 7 การ
จัดการฐานขอมูล
บัญชีในตารางงาน 

7.1.บอกความหมายและ
สวนประกอบของฐานขอมูลได 
7.2.สรางและจัดการฐานขอมูลดวย 
MS Excel 2010 ได 
7.3.สรางฐานขอมูลที่มีความเชื่อมโยง
กันได 
4.สรางฐานขอมูลเพื่อใชในงานบัญชี
ได 

7.1.สามารถบอกความหมาย
และสวนประกอบของฐานขอมูล
ได 
7.2.สามารถสรางและจัดการ
ฐานขอมูลดวย 
MS Excel 2010 ได 
7.3.สามารถสรางฐานขอมูลที่มี
ความเชื่อมโยงกันได 
4.สรางฐานขอมูลเพื่อใชในงาน
บัญชีได 
 
 



 

หนวยที่ 8 การจัดทำ
รายงานทางการเงิน
การออกรายงาน
นำเสนอขอมูลใน
รูปแบบขอความและ
แผนภูม ิ

1.จัดทำงบการเงินได 
2.สรางกระดาษทำการได 
3.สรางงบกำไรขาดทุนได 
4.สรางงบแสดงฐานะการเงินได 
5.ออกรายงานได 

1.สามารถจัดทำงบการเงินได 
2.สามารถสรางกระดาษทำการ
ได 
3.สามารถสรางงบกำไรขาดทุน
ได 
4.สามารถสรางงบแสดงฐานะ
การเงินได 
5.สามารถออกรายงานได 

หนวยที่ 9 การ
วิเคราะหขอมูลใน
รูปแบบขอความและ
แผนภูม ิ

9.1.เคร่ืองมือในการจัดการตาราง
สรุปผลขอมูล 
9.2.สวนประกอบหนาตางของตาราง
สรุปผลขอมูล 
9.3.การสรางตารางสรุปผลขอมูล 
9.4.การสรางงบทดลองดวยตาราง
สรุปผลขอมูล 
9.5 การสรางงบการเงินดวยตาราง
สรุปผลขอมูล  
9.6.การสรางงบกำไรขาดทุนดวย
ตารางสรุปผลขอมูล 
9.7.การสรางงบแสดงฐานะการเงิน
ดวยตารางสรุปผลขอมูล 
9.8.การสรางแผนภูมิดวยตาราง
สรุปผลขอมูล 

9.1.สามารถเคร่ืองมือในการ
จัดการตารางสรุปผลขอมูล 
9.2.สามารถสวนประกอบ
หนาตางของตารางสรุปผลขอมูล 
9.3.สามารถการสรางตาราง
สรุปผลขอมูล 
9.4.สามารถอธิบายการสรางงบ
ทดลองดวยตารางสรุปผลขอมูล 
9.5. สามารถสรางงบการเงิน
ดวยตารางสรุปผลขอมูล 
9.6.สามารถสรางงบกำไร
ขาดทุนดวยตารางสรุปผลขอมูล 
9.7.สามารถการสรางงบแสดง
ฐานะการเงินดวยตารางสรุปผล
ขอมูล 
9.8.สามารถสรางแผนภูมิดวย
ตารางสรุปผลขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.  เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 7.1  การแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 

หนวย
ที่ 

ขอสอบ 
(ความรู) 

ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม รอยละ 80 ของคะแนน
เต็ม 

1 5 2 3 10 8 
2 5 2 3 10 8 
3 5 2 3 10 8 
4 5 2 3 10 8 
5 5 2 3 10 8 
6 5 2 3 10 8 
7 7 2 3 12 10 
8 7 3 4 14 11 
9 6 3 5 14 11 

รวม 50 20 30 100  
  

ความรู   50  คะแนน 
ทักษะ   20  คะแนน 
จิตพิสัย   30  คะแนน 

  รวม          100  คะแนน 
 7.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1   แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2   ใบงาน 

 8.3   แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 



 

สวนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง   การเร่ิมตนใชงานโปรแกรมตารางงาน จำนวน..7...ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.การใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.งบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2 สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

3 เนื้อหา 
3.1.สวนประกอบของ Microsoft Office Excel 2010 
3.2.การเปด-ปดโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
4.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงาน 

4.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
4.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชีได 
4.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงานได 

 
5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

คร้ังที่ / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/7  ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูผูสอนบอกจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ
คำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร
ไดบอกแนวทางวัดผลและการ

1. เอกสาร
ประกอบวิชา
ธุรกิจและการ
เปน
ผูประกอบการ 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 



 

ประเมินผลการเรียนรูได ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรวมกับผูอื่น
ได 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
        ครูผูสอนบรรยาอธิบาย
สวนประกอบของ Microsoft 
Office Excel 2010 และ
สอนการเปด-ปดโปรแกรม 
Microsoft Office Excel 
2010 ได 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
   ใหนักเรียนทำแบบสอบถาม  
และทดสอบปฏิบัติในการใช
โปรแกรม เชนทดสอบ
สวนประกอบของ Microsoft 
Office Excel 2010 
และการเปด-ปดโปรแกรม 
Microsoft Office Excel 
2010 
 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 

2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10  คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม 
แลวนำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป   ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79   ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74   ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69   ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64   ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59   ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54   ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา  ระดับผลการเรียน 0 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2  แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3  แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4  ใบงาน 
 
8. บันทึกหลงัการสอน 
         สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอสงสัย 

หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 



 

แบบทดสอบหนวยที่ 1  
ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตอง 

1. โปรแกรม Microsoft Office Excel เหมาะกับงานใดมากท่ีสุด 

ก. จัดการฐานขอมูล 

ข. งานบัญชี 

ค. จดหมายและรายงาน 

ง. งานสื่อสิ่งพิมพ 

จ. นำเสนอผลงาน 

2. กลุมคำส่ัง Number (ตัวเลข) อยูในแท็บใด 

ก. Home 

ข. Insert 

ค. Page Layout 

ง. Data 

จ. Formulas 

3. กลุมคำส่ัง Calculation (การคำนวณ)อยูในแทบใด 

ก. Home 

ข. Formulas 

ค. Review 

ง. Data 

จ. Insert 

4. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรท่ีเปนศูนยกลางควบคุมการทำงานคือขอใด 

ก. หนวยแสดงผล 

ข. หนวยความจำหลัก 

ค. หนวยรับขอมูลเขา 

ง. หนวยประมวลผลกลาง 

จ. หนวยคำนวณและตรรกะ 

       5. ขอใดเปนขอดีของการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

ก. ใชกับขอมูลท่ีมีปริมาณไมมาก 

ข. มีความแมนยำและทันตอเวลา 

ค. ขอมูลไมมีการสูญหาย 

ง. บุคลากรพนักงานตองไดรับการพัฒนา 

จ.คาใชจายคอนขางต่ำ 



 

หนวยการเรียนรูที่ 2   เร่ือง   การปอนขอมูลและการปรับแกขอมูล  จำนวน........5.....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
1.1 สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

3.เนื้อหา 
3.1.ประเภทและชนิดของขอมูล 
3.2.การปอนขอมูลลงในเซลล 
3.3.การแกไขขอมูลภายในเซลล (Edit) 
3.4.การเลือกเซลล (Cell Selection) 
3.5.การคัดลอกขอมูลและการเคล่ือนยายขอมูลในเซลล (Copy and Cut) 
3.6.การลบขอมูลในเซลล (Delete) 
3.7.การแทรก/ลบแถวและคอลัมน (Insert and Delete) 
3.8.การปรับขนาดของแถวและคอลัมน 
3.9.การจัดการกับแผนงาน 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
4.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงาน 

4.1 สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
4.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงาน 

 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/5 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูและผูเรียนสนทนาเร่ือง
การเร่ิมตนใชงานโปรแกรม
ตารางงาน ซึ่งจะมีลักษณะการ
ติดตั้งโปรแกรมและวิธีการ
เร่ิมตนใชโปรแกรม ครูอภิปราย
ถึงขอมูลที่ใชในแผนงาน 
(Worksheet) มี 2 ประเภท 
ไดแกคาคงที่ (Constant) และ
สูตรในการคำานวณ (Formula) 
ครูและผูเรียนยกตัวอยางการนำ
โปรแกรมตารางงานที่นำมาใช 
ซึ่งในปจจุบันไดพัฒนามาหลาย
เวอรชั่นซึ่งสามารถใชไดกับ
ระบบปฏิบัติการ windows 7, 
Windows 8 และ Windows 
8.1 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
    ครูและผูเรียนใชเทคนิควิธี
สอนแบบใช  โสตท ัศนว ัสดุ  
( Audio-Visual Meterial of 
Instruction Method)  
เปนวิธีสอนที ่นำอุปกรณโสต
ท ั ศน  ว ั ส ด ุ ม า ช  ว ยพ ัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน โสต
ท ัศน  ว ั สด ุด ั งกล  าว  ได แก  
Power Point เ พ ื ่ อ อ ธ ิ บ า ย
ประเภทและชนิดของขอมูล 

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 

  ข ั ้ น ทดลอง /ฝ  กปฏิ บ ั ติ  
(APPLICATION ) 
 ใหผู เรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  ดังนี้ และ
ให น ักเร ียนทำใบงาน และ
แบบทดสอบ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
 

ใบงาน 
ใหนักเรียนจัดทำตารางงานดังรูป และปอนขอมูลลงโปรแกรม 

 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 3    เร่ือง   การจัดรูปแบบขอมูล  จำนวน.........7....ชั่วโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
1.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
1.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
1.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงานได 

3. เนื้อหา 
3.1.วิธีการจัดรูปแบบขอมูล 
3.2.การกำหนดรูปแบบตัวอักษร (Font) 
3.3.การกำหนดรูปแบบตัวเลข (Number) 
3.4.การกำหนดรูปแบบวันที่และเวลา (Date/Time) 
3.5.การจัดวางขอความ (Alignment)  
3.6.การกำหนดเสนขอบ (Border) 
3.7.การกำหนดสีและลวดลาย (Patterns) 
3.8.การจัดรูปแบบดวย AutoFormat 
3.9.การคัดลอกรูปแบบดวยคำส่ัง Format Painter 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงาน
เพื่องานบัญชี 
1.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดย
ใชโปรแกรมตารางงาน 

1.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
1.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชีได 
1.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงานได 

 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

3/7) 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    คร ูสนทนาก ับผ ู  เร ียนวา
กอนที่จะเขาสูโปรแกรมตาราง
งานและทำการปอนขอมูลบัญชี
ตางๆ ส่ิงที่ตองทำอันดับแรกคือ
การสร  างข  อม ู ลบ ัญช ี เ พ่ื อ
สำหรับเก็บขอมูลนั้นๆ 
คร ู ผ ู  ส อนแ นะ นำก า ร ใ ช
โปรแกรมตารางานเพ ื ่องาน
บัญชี จะมีว ิธ ีการกำหนดคา
เริ่มตนของระบบโดยแบงหมวด
เปนเมนูที่เกี่ยวของหรือสัมพนัธ
กับขอมูลที่ตองปอน 
ผูเรียนสอบถามการใชโปรแกรม
ตารางานเพ่ือประยุกตใชในงาน
บัญชี 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 

ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช Power point  
ประกอบพรอมรูปภาพ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อส่ือ
ความหมายสาระสำคัญของ
เนื้อหาใหเขาใจย่ิงขึ้น ซึ่ง
เนื้อหาที่ศึกษาไดแก  วิธีการ
จัดรูปแบบขอมูล การกำหนด
รูปแบบตัวอักษร (Font) 

1. เอกสาร
ประกอบวิชา
ธุรกิจและการ
เปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมิน
ดานการ
ทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 

การกำหนดรูปแบบตัวเลข 
(Number)การกำหนดรูปแบบ
วันที่และเวลา (Date/Time) 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
ใหนักเรียนบันทึกบัญชีโดยใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องาน
บัญชีและจัดทำงบการเงินและ
นำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม
ตารางงาน 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดาน
การทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
          สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน ตามที่
กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

...................................................................................................................................................................... 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

ลำดับที ่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบตั ิ

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบงาน 

• ใหนักเรียนสรางตารางดังตอไปนี้  และใสใสสูตรในการคิดคำนวณยอดเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 4   เร่ือง   การใชสูตรและการใชฟงกชั่นในการคำนวณเพื่อสรางสมุดบันทึกรายการ 
                                     ขั้นตน จำนวน........5.....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

3.เนื้อหา 
3.1.ประเภทของสูตร 
3.2.วิธีการปอนคาสูตร 
3.3.การคำนวณโดยใชสูตร 
3.4.ประเภทของฟงกชันและฟงกชันที่ใชงาน 
3.5.การอางอิงเซลล 
3.6.การคำนวณโดยใชฟงกชัน 
3.7.การแจงขอผิดพลาดในการใชงานของโปรแกรม 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1.อธิบายความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.อธิบายการใชโปรแกรมตารางงานเพื่อ
งานบัญชี 
4.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดย
ใชโปรแกรมตารางงาน 

4.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอ
ขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 
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ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูและผูเรียนสนทนาเรื ่อง
โปรแกรมตารางงานเกี ่ยวกับ
การใช ส ูตรและฟงก ช ันของ
โปรแกรม จะตองมี 
ความเขาใจพื้นฐานของการใช
ง านส ู ตรและฟ  งก  ช ั น โดย
โปรแกรมจัดหมวดหมูเพื่อใหมี
ความเขาใจและใชงานไดงาย 
ผูเรียนทำแบบประเมินผลกอน
เร ียน เป ดโอกาสให ผ ู  เร ียน
ซักถามการบันทึกขอมูล 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
       ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช Power point  
ประกอบพรอมรูปภาพ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อส่ือ
ความหมายสาระสำคัญของ
เนื้อหาใหเขาใจย่ิงขึ้น ซึ่ง
เนื้อหาที่ศึกษาไดแก จัดทำงบ
การเงินและนำเสนอขอมูลโดย
ใชโปรแกรมตารางงาน 
  ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  ดังนี้ 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 

  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  



 

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

ใบงาน 

• ใหนักเรียนสรางตารางงานดังตอไปนี้ โดยใชสูตรและเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 

 



 

หนวยการเรียนรูที่ 5   เร่ือง   การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตน  จำนวน........5.....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 
 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 
 

3.เนื้อหา 
3.1.การสรางเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
3.2.การสรางผังบัญชี 
3.3.การใชโปรแกรม MS Excel 2010 กับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
3.4.การประยุกตใชคำส่ังรวมกันในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป 
3.5.การใชโปรแกรม MS Excel 2010 กับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2 บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
4.3.จัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงาน 

4.1 นักเรียนสามารถแสดงความรูเกี่ยวกับ
หลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2 สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
4.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 
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ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
    ครูและผู  เร ียนสนทนากัน
เร ื ่องการใช ฟ  งก ช ันในการ
คำนวณที่ใชงานซึ่งแบงประเภท
ได หลายประเภทข ึ ้นอย ู  กับ
ผ ู  ใช  งาน เช น ฟงก ช ันทาง
คณิตศาสตรฟงกชันที่เกี่ยวกับ
วันที่ ฟงกชันที่เกี่ยวกับเวลา 
ผูเรียนยกตัวอยางของงานแตละ
ฟงกชัน 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
ครูและผูเรียนใชเทคนิคการ
สอนแบบสาธิต 
(Demonstration Method) 
และใชเทคนิคการสอนแบบใช
คำถาม
(QuestioningMethod) และ
ใชส่ือคอมพิวเตอรฉายผาน 
Projector ประกอบเกี่ยวกับ
ประเภทของฟงกชันและ
ฟงกชันที่ใชงาน  
 ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  และทำใบ
งานตามที่ครูกำหนดให 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 

  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
 

แบบทดสอบหนวยที่ 5 
1.หากกิจการมีรายการคาจำนวนมาก สมุดรายวันข้ันตน คือขอใด 
      ก.  สมุดรายวันท่ัวไป  

      ข.  สมุดรายวันเฉพาะ 

      ค.  สมุดรายวันรับเงิน  

      ง.  สมุดรายวันจายเงิน 

      จ.  สมุดรายวันขาย 

2.ในกระดาษทำการ 6 ชอง ยอดจำนวนเงินรวมของงบทดลองจะตองแสดงยอดอยางไร 

ก. ดานเดบิตเทากับดานเครดิต 

ข. ดานเดบิตมากกวาดานเครดิต 



 

ค. ดานเดบิตนอยกวาดานเครดิต 

ง. ถูกท้ัง ข. และ ค. 

จ. ถูกทุกขอ 

3.ขอใดกลาวเก่ียวกับผลตางของยอดรวมดานเดบิตและดานเครดิตชองงบกำไรขาดทุนในกระดาษทำการไมถูกตอง 

     ก. นำผลตางใสทางดานท่ีนอยกวา 

     ข. นำผลตางใสทางดานท่ีมากกวา 

     ค. ผลตางอยูทางดานเดบิตคือกำไรสุทธิ 

     ง. ผลตางอยูทางดานเครดิตคือขาดทุนสุทธิ 

     จ. นำผลตางใสดานมากกวาหรือนอยกวาก็ได 

4.ขอใดเปนเครื่องมือท่ีชวยในการจัดทำงบการเงินไดสะดวกและรวดเร็ว 

      ก. งบทดลอง 

      ข. กระดาษทำการ 

      ค. งบกำไรขาดทุน 

      ง. งบแสดงฐานะการเงิน 

      จ. ขอ ก และ ข ถูก 

5.สูตรตามขอใดท่ีใชหาผลตางของชองงบกำไรขาดทุน ในกระดาษทำการ 

      ก. =E22*F22 

      ข. =F22-E22 

      ค. =E22+F22 

      ง. =F22/E22 

      จ. =F22+E22 

 6.ขอใดเปนเครื่องหมายในการคูณ 

      ก.  > 

      ข. < 

      ค. * 

      ง. / 

      จ. + 

7.ขอใดหมายถึงฟงกชั่น Average 

      ก. การหาคาสูงสุด 

      ข. การหาต่ำสุด 

      ค. การหาคาเฉลี่ย 

      ง. การหาคากลาง 

      จ. การหาคามัธยฐาน 



 

8.เซลลท่ีใชคำานวณตองใสเครื่องหมายใด 

      ก. - 

      ข. # 

      ค. % 

      ง.  = 

      จ.  “ 

9.ขอใดหมายถึงฟงกชัน =sum(E2:E5) 

     ก. คำนวณหาคาเฉลี่ย 

     ข. คำนวณหาคาสูงสุด 

     ค. คำนวณหาคาต่ำสุด 

     ง. คำนวณหาผลคูณ 

     จ. คำนวณหาผลรวม 

10.ขอใดหมายถึงการคัดลอกรูปแบบของขอมูล 

     ก. Data Validation 

     ข. Cell Styles 

     ค. Format as Table 

     ง. Conditional Formatting 

     จ. Format Painter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูที่ 6   เร่ือง   การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท จำนวน........5.....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

3.เนื้อหา 
3.1.ความหมายของบัญชีแยกประเภท  
3.2.การใชโปรแกรม MS Excel ในการผานรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

2.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ
ใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอ
ขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
2.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงาน 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/5 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
  ครูและผูเรียนสนทนาเพื่อ
ทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการ
ใชสูตรและวิธีการคำนวณตางๆ 
ในโปรแกรมตารางงาน 
ครูกลาววาการนำสูตรตางๆ ใน
โปรแกรมมาใชเปนการพิมพ
สูตรในการคำนวณลงไปเองใน

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  



 

เซลลโดยมีวิธีการปฏิบัติแตละ
สูตรแตกตางกันไป ขึ้นอยูแต
ละงานนั้นๆ ครูและผูเรียน
ยกตัวอยางการใชสูตรอางอิงใน
ลักษณะตางๆ 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
       ครูผูสอนบรรยายอธิบาย 
โดยใช Power pointประกอบ
พรอมรูปภาพ และอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อส่ือความหมาย
สาระสำคัญของเนื้อหาใหเขาใจ
เชน จัดทำงบการเงินและ
นำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม
ตารางงาน 
  ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  ดังนี้ 
ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  และทำใบ
งานตามที่ครูกำหนดให 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 

5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

 -  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
 
 

6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

...................................................................................................................................................................... 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

    หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 



 

แบบทดสอบหนวยที่ 6 
ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตอง 
1.ขอใดหมายถึงคำาสั่งในการบันทึกการทำางานท่ีใชซ้ำๆ กัน 

        ก. Conditional Formatting 

        ข. Format as Table 

        ค. Macro 

        ง.  Data Validation 

        จ. Cell Styles 

2.บัญชีท่ีไมเก่ียวของกับบัญชีตนทุนขาย คือบัญชีในขอใด 

 ก.  คาขนสงเขา  

 ข.  คาขนสงออก 

 ค.  สวนลดรับ 

 ง.  สงคืนสินคา 

 จ.  ซ้ือสินคา 

3.การคำนวณกำไรข้ันตน ขอใดถูกตอง  

 ก.  ขายสุทธิ หัก ตนทุนขาย  

 ข.  ขายสุทธิ หัก คาใชจายในการดำเนินงาน 

 ค.  ขายสุทธิ หัก ตนทุนขาย หักคาใชจายในการดำเนินงาน 

 ง.  ขายสุทธิ หัก ซ้ือสินคาและสินคาคงเหลือตนงวด 

 จ.  ขายสุทธิ หักสินคาคงเหลือปลายงวด 

4.ขอใดเปนการกำหนดหัวกระดาษใหขอมูลท่ีพิมพมีหมายเลขหนาตอเนื่องทุกแผนงาน 

ก.  คลิกเลือกทีละแผนงาน แลวคลิก 

ข.  คลิกเลือกแผนท้ังหม แลวคลิก    

 ค.  กดปุม Ctrl  คางไวท่ีแผนงาน แลวคลิก 

 ง.  กดปุม Shift  คางไวแลวเลือกแผนงานแรกและแผนงานสุดทายแลวคลิก  

 จ.  กดปุม Ctrl  คางไว แลวเลือกแผนงานแรกและแผนงานสุดทาย แลวคลิก  

5.บัญชีหมวดใดท่ีตองปดบัญชีเขาบัญชีกำไรขาดทุน 

   ก.  หมวดรายได 

   ข.  หมวดหนี้สินและหมวดทุน 

   ค.  หมวดรายไดและหมวดคาใชจาย 

   ง.  หมวดสินทรัพยและหมวดหนี้สิน 

          จ.  ไมมีขอใดถูก 

 



 

 
หนวยการเรียนรูที่ 7   เร่ือง   การจัดการฐานขอมูลบัญชีในตารางงาน จำนวน........5.....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

3.เนื้อหา 
3.1.ความหมายและสวนประกอบของฐานขอมูล 
3.2.การสรางและจัดการฐานขอมูลดวย MS Excel 2010 
3.3.การสรางฐานขอมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน 
3.4.การสรางฐานขอมูลเพื่อใชในงานบัญชี 

 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1.อธิบายความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอ
ขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

4.1สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอ
ขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/5 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
1.ครูผูสอนและผูเรียนทบทวน
เนื้อหาโดยใชคำถามกระตุน

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 



 

ลักษณะเปดใหผูเรียนตอบ
ความหมายของ 
การสรางเอกสารที่ใชในงาน
บัญชีสวนมากมักจะนิยมใช
“โปรแกรม Microsoft Excel 
ในงานบัญชี”ครูผูสอนอภิปราย
ถึงรายการบัญชีหรือรายการคา 
หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นที่มี
ผลทางเศรษฐกิจ 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
       ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช Power point  
อธิบายความรูเกี่ยวกับหลักการ
ใชโปรแกรมตารางงานเพื่องาน
บัญชี.การบันทึกบัญชีโดยใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องาน
บัญชีจัดทำงบการเงินและ
นำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม
ตารางงาน  
 ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  ดังนี้ 
ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  และทำใบ
งานตามที่ครูกำหนดให 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 

2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 

ตรวจแบบทดสอบ ในระบบ 
Classroomตรวจใบงาน ใน
ระบบ Classroomตรวจแบบ
ประเมินดานการทำงานการ
ประเมินผลพฤติกรรมคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 



 

 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 



 

หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
 

ใบงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 8   เร่ือง   การจัดทำรายงานทางการเงินการออกรายงานนำเสนอขอมูลในรูปแบบ 
                                     ขอความและแผนภูมิจำนวน........5.....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
1.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
1.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงานได 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
2.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
2.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงานได 

3.เนื้อหา 
3.1.การจัดทำงบการเงิน 
3.2.การสรางกระดาษทำการ 
3.3.การสรางงบกำไรขาดทุน 
3.4.การสรางงบแสดงฐานะการเงิน 
3.5.การออกรายงาน 
 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1 เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ
ใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
4.2. เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชีได 
4.3. เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอ
ขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงานได 

4.1.สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชีได 
4.2.สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชีได 
4.3.สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/5 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 
1.ครูผูสอนและผูเรียนทบทวน
การบันทึกขอมูลรายการ
รายวันจากสัปดาหที่ผานมา 
และเปดโอกาสใหผูเรียน
ซักถามปญหาตาง ๆ ในการ
บันทึกรายการในโปรแกรม
ตารางงาน 
ครูสนทนากับนักเรียนเร่ืองการ
ใชโปรแกรม MS Excel 
2010 กับการบันทึกบัญชีใน
สมุดรายวันใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น จำเปนตองมีการ
กำหนดคาเร่ิมตนเพิ่มเติมใหกับ
ฐานขอมูลของโปรแกรม 
เพื่อใหโปรแกรมสามารถทำ
การประมวลผลไดโดยมีการใช
งานเมนูเพิ่มมากขึ้น 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
       ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช Power point  
ประกอบ ครูอธิบายเร่ืองการใช
โปรแกรม MS Excel 2010 
กับการบันทึกบัญชีในสมุด
รายวันใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น จำเปนตองมีการ
กำหนดคาเร่ิมตนเพิ่มเติมใหกับ
ฐานขอมูลของโปรแกรม 

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ
และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 
-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

-  แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 

เพื่อใหโปรแกรมสามารถทำ
การประมวลผลไดโดยมีการใช
งานเมนูเพิ่มมากขึ้น 
  ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  ดังนี้ 
ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  และทำใบ
งานตามที่ครูกำหนดให 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 
1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

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

 



 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูที่ 9   เร่ือง   การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอความและแผนภูมิ จำนวน....5....ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
1.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
2.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

3.เนื้อหา 
3.1.เคร่ืองมือในการจัดการตารางสรุปผลขอมูล 
3.2.สวนประกอบหนาตางของตารางสรุปผลขอมูล 
3.3.การสรางตารางสรุปผลขอมูล 
3.4.การสรางงบทดลองดวยตารางสรุปผลขอมูล 
3.5.การสรางงบการเงินดวยตารางสรุปผลขอมูล  
3.6.การสรางงบกำไรขาดทุนดวยตารางสรุปผลขอมูล 
3.7.การสรางงบแสดงฐานะการเงินดวยตารางสรุปผลขอมูล 
3.8.การสรางแผนภูมิดวยตารางสรุปผลขอมูล 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัตติามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

4.1.เพื่อแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2.เพื่อบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.3.เพื่อจัดทำงบการเงินและนำเสนอ
ขอมูลโดยใชโปรแกรมตารางงาน 

4.1. สามารถแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช
โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 
4.2. สามารถบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมตาราง
งานเพื่องานบัญชี 
4.3. สามารถจัดทำงบการเงินและนำเสนอขอมูล
โดยใชโปรแกรมตารางงาน 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี / 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2/5 
 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATION) 

1. เอกสาร
ประกอบวิชาธุรกิจ

-  แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู 

-  แบบ
ประเมิน



 

    1.ครูผูสอนชี้แจงเกี่ยวกับ
การใชงานโปรแกรมตารางงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
จำเปนตองมีการกำหนดคา
เร่ิมตนเพิ่มเติมใหกับฐานขอมูล
ของโปรแกรม เพื่อใหโปรแกรม
สามารถทำการประมวลผลได 
2.ครูและผูเรียนกลาวถึงบัญชี
แยกประเภท หมายถึง รูปแบบ
ที่รวบรวมการบันทึกรายการคา
ที่เกิดขึ้นไวเปนหมวดหมู 
หลังจากการบันทึกรายการใน
สมุดรายวันทั่วไปแลว และได
รวบรวมแยกประเภทตางๆ เปน
หมวดหมู 
ข้ันศึกษาขอมูล 
(INFORMATION ) 
       ครูผูสอนบรรยาย 
อธิบาย  โดยใช Power point  
ประกอบพรอมรูปภาพ เพื่อ
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ
ใชโปรแกรมเพื่อจัดทำงบ
การเงินและนำเสนอขอมูลโดย
ใชโปรแกรมตารางงาน  
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบตั ิ
(APPLICATION ) 
 ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  ดังนี้ 
ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ใน
ระบบ Classroom  และทำใบ
งานตามที่ครูกำหนดให 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
(PROGRESS) 

และการเปน
ผูประกอบการ 
2. โนตบุค หรือ
สมารทโฟน 
3. ส่ือ  
Power Point 
4. VDO 
5. ใบความรู/ 
ใบงาน 
6. Google 
Classroom 
 

-  แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน 
-  แบบประเมิน
ดานการทำงาน 
 
 

พฤติกรรม
การเรียนรู 
-  
แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-  ใบงาน  
-  แบบ
ประเมินดาน
การทำงาน 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  
 6.1 การแบงคะแนน  

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

  รวม           10 คะแนน 
 6.2  ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ  ของคะแนนเต็ม แลว
นำคะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79  ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74  ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69  ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64  ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59  ระดับผลการเรียน 1.5 
  คะแนนผลการประเมิน 50-54  ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกวา 49 ลงมา ระดับผลการเรียน 0 
 

1.  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
2.  ตรวจแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
3.  ตรวจแบบทดสอบ ใน
ระบบ Classroom 
4.  ตรวจใบงาน ในระบบ 
Classroom 
5.  ตรวจแบบประเมินดานการ
ทำงาน 
6.  การประเมินผลพฤติกรรม
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 



 

7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
7.1.แบบสังเกตพฤติกรรม 

  7.2.แบบทดสอบกอนเรียน 
  7.3.แบบทดสอบหลังเรียน 
  7.4.ใบงาน 
8. บันทึกหลงัการสอน 
             สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผูเรียน วาไดเรียนในหนวยรายวิชาวามีประสิทธิภาพในการเรียน 
ตามที่กำหนดไวในแผนการเรียนอยางไร 
 
o ผลการใชแผนการสอนจัดการเรียนรู 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

........................................................................................................................................................ 
o ผลการจัดกิจกรรมของครู 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน 1 หรือ 0 ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู 
 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 เขาเรียนตรงเวลา   

2 แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายที่

สถานศึกษากำหนด 

  

3 มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

4 มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเมื่อมีขอ

สงสัย หรือ พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

5 มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย   



 

6 ชวยเหลือผูอื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   

7 มีความซื่อสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอื่นมาเปนของตน   

8 มีการวางแผนในการทำงานที่เปนลำดับขั้นตอน   

9 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

10 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น   

 
หมายเหต ุ ปฏิบัติได   1   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมปฏิบัติ   0   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
 

ใบงาน 
1. ใหผูเรียนจัดทำตารางแผนภูมิรูปภาพ 
2.  

 
 


