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ลักษณะรายวิชา

วิชา บัญชีเบื้องต้น 2

รหัสวิชา 2200 - 1003

หมวดวิชาชีพ (สาขาวิชา)

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต

ปีการศึกษา 2558

2

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200–1003 งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต

________________________________________________________________________________
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสาหรับ
กิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไป
บัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง งบกาไรขาดทุน งบ
แสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทาบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขาย
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
รวมทั้งหมด 2 จุดประสงค์
สมรรถนะประจารายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
2. ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

3

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200 – 1003 งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต

ชื่อผู้สอน นางยอดขวัญ ธีรโชคดี ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
ที่

ชือ่ หน่วยการเรียนรู้

1.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินค้า

2.

3.

4.

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้

ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
การบันทึกรายการเกี่ยวกับ ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
สินค้าในสมุดรายวันทั่วไป
บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ส้าหรับกิจการที่ไม่จดเบียน ธุรกิจซื้อขายสินค้า
และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
การผ่านรายการไปบัญชีแยก ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ประเภททั่วไป และการจัดท้างบ บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ทดลอง
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป

ที่

ชือ่ หน่วยการเรียนรู้

5.

การค้านวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ และการจัดท้างบ
ต้นทุนขาย

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้า

เวลา
(ชัว่ โมง)
6

น้า้ หนัก
(คะแนน)
5

6

5

6

10

6

10

เวลา
(ชัว่ โมง)
12

น้า้ หนัก
(คะแนน)
5

4

6.

7.

8,

ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวด ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บัญชี และงบทดลองหลัง
บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
รายการปรับปรุง
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
กระดาษท้าการชนิด 8 ช่องและ ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
งบการเงิน
บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
การปิดบัญชี และงบทดลอง
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
หลังปิดบัญชี
บัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีส้าหรับกิจการเจ้าของคน
เดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
รวม
ประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจิตพิสยั
รวมตลอดภาคเรียน

12

5

14

10

10

10

72
8
80

60
20
20
100

การวัดผลรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
หน่วย
การ
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
เรียนรู้
ที่
1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้า
2. ความรู้เบื้องต้น

จานวน
ตัวชี้วัด/
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ผลการ
ที่
สอน
เรียนรู้

คะแนนเก็บ
ระหว่างภาค
K
A
P

กลางภาค

ปลายภาค

ข้อสอบ

ข้อสอบ

รวม

คะแนน คะแนน คะแนน

ข้อ คะแนน ข้อ คะแนน

6

1-6

1

2

2

1

5

-

-

4

2

6

7-12

1,2

2

2

1

5

-

-

4

2

5

3.

4.

5.

6.
7.
8.

เกี่ยวกับภาษีมูล
เพิ่ม
การบันทึกรายการ
เกี่ยวกับสินค้าใน
สมุดรายวันทั่วป๏า
หรับกิจการที่ไม่จด
ทะเบียนและจด
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การผ่านรายการไป
บัญชีแยกประเภท
ทั่วไปและการ
จัดทางบทดลอง
กลางภาค
การคานวณต้นทุน
สินค้าคงเหลือและ
การจัดทางบ
ต้นทุนขาย
รายการปรับปรุง
เมื่อสิ้นงวดบัญชี
กระดาษทาการชนิด
8 ช่อง
การปิดบัญชี และ
งบทดลองหลังปิด
บัญชี

6

13-18

1,2

4

3

3

10

-

-

2

1

6

19-24

1,2

4

3

3

10

-

-

2

1

รวมคะแนน
12 29-40 1,2

2

2

1

5

-

-

4

2

12

41-52

1,2

2

2

1

5

-

-

4

2

14

53-66

1,2

4

3

3

10

-

-

1

6

10

67-76

1,2

4

3

3

10

-

-

4

4

ปลายภาค
รวมคะแนน
คะแนนจริงตลอดภาคเรียน
การตัดสินผลการเรียน (ข้อตกลงร่วมกัน)
1. ภาระงาน/ชิ้นงาน ทั้งหมด 8 ชิ้น
ผ่าน ต้องส่ง จานวน 8 ชิน้ / คิดเป๐น 100 %
ร
ส่ง จานวน 2 ชิน้

60

60
20

20
รวม 100 คะแนน
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2. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินค้า

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เนื้อหา
1. ความหมายของสินค้า
2. ธุรกิจเกี่ยวกับการสินค้า
3. วงจรการด้าเนินธุรกิจ
4. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
5. ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า
6. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
7. การซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
8. ศัพท์บัญชี
1. ความหมายของภาษีมูลค่าเพิม่

กิจกรรม
1.แบบทดสอบก่อนเรียน
2.ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ
3.แบบทดสอบหลังเรียน
4.แบบสังเกต

1. แบบทดสอบก่อนเรียน
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. การบันทึกรายการเกี่ยวกับ
สินค้าในสมุดรายวันทั่วไป
ส้าหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียน
และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. สถานที่จดท้าเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
6. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. ใบก้ากับภาษี
8. การค้านวณภาษีมลู ค่าเพิ่ม
9. แบบแสดงรายการที่ใช้
10. ก้าหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการช้าระ
ภาษี
11. รายงานที่ผู้ประกอบการต้องจัดท้า
12. ศัพท์บัญชี
1. วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
2. การบันทึกรายการกรณีไม่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. การบันทึกรายการกรณีจดท้าเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
4. ศัพท์บัญชี

ที่
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
4. การผ่านรายการไปบัญชีแยก
ประเภททั่วไปและการท้างบ
ทดลอง

เนื้อหา
1. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป
2. งบทดลองก่อนรายการปรับปรุง
3. ศัพท์บัญชี

5. การค้านวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือและการท้างบต้นทุน
ขาย

1.
2.
3.
4.
5.
1.

6. รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวด
บัญชีและงบท้าลองหลังรายการ
ปรับปรุง

7.

2.
3.

2. ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ
3. แบบทดสอบหลังเรียน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ

3. แบบทดสอบหลังเรียน
4. แบบประเมินผลงาน

1.
2.
3.
4.
ความหมายของสินค้าคงเหลือ
1.
การค้านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
2.
การค้านวณต้นทุนขาย
3.
งบต้นทุนขาย
ศัพท์บัญชี
4.
ความหมายและวัตถุประสงค์ของ
1.
รายการปรับปรุง
2.
ประเภทของรายการปรับปรุง
วิธีบันทึกรายการและผ่านรายการไป 3.
บัญชีแยกประเภททั่วไป
4.

4. การแก้ไขข้อผิดพลาด
5. การบันทึกรายการกลับรายการ
6. งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
7. ศัพท์บัญชี
กระดาษท้าการชนิด 8 ช่อง และ 1. กระดาษท้าการชนิด 8 ช่อง

กิจกรรม
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินผลงาน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินผลงาน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบประเมินผลงาน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน
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งบการเงิน

2. ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ
3. แบบทดสอบหลังเรียน

2. งบการเงิน
3. ศัพท์บัญชี

8. การปิดบัญชีและงบทดลองหลัง 1. การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวัน 1. แบบทดสอบก่อนเรียน
ทั่วไป
ปิดบัญชี
2. ใบงานฝึกหัดปฏิบัติ
2. การปิดบัญชีแยกประเภท
3. แบบทดสอบหลังเรียน
3. งบทดลองหลังปิดบัญชี

9. สอบประมวลความรู้

4. การบันทึกรายการเปิดบัญชี
5. วงจรบัญชีส้าหรับกิจการจ้าหน่ายสินค้า
6. ศัพท์บัญชี
การจัดทาบัญชีตามวงจรบัญชีกจิ การซื้อขาย
สินค้า

แบบทดสอบ จานวน 25 ข้อ
สอบวัดผลปลายภาค

1. กาหนดการจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขาย
สินค้า
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าใน
สมุดรายวันทั่วไปส้าหรับกิจการที่ไม่จด
ทะเบียนและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปและการท้างบทดลอง
5. การค้านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือและ
การท้างบต้นทุนขาย
6. รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีและ
งบท้าลองหลังรายการปรับปรุง
7. กระดาษท้าการชนิด 8 ช่อง และงบ
การเงิน
8. การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี
9. สอบประมวลความรู้
รวม

มาตรฐาน
การเรียนรู้
ม.1

จานวน
ชั่วโมง
6

น้าหนัก
คะแนน
5

ทดสอบ
กลางภาค ปลายภาค
2

ม.1,2
ม.1,2

6
6

5
10

-

2
1

ม.1,2

6

10

-

1

ม.1,2

12

5

-

2

ม.1,2

12

5

2

ม.1,2

14

10

6

ม.1,2
ม.1,2

10
4
76

10
20
80

4
20
20

-
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2. ตารางวิเคราะห์ผู้เรียน
การวิเคราะห์ผู้เรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวเจนจิรา เทพณรงค์
2. นางสาวจิดาภา อ่อนเทศ
3. นางสาวแพรพลอย โพธิ์สนธิ์
4. นางสาวนฤทัย ไหวพริบ
5. นางสาวนารี 6. นางสาวปลายมาศ รุ่งสว่าง
7. นางสาวปุ๊ก 8. นางสาวภาวิณี ทองผาโกมล
9. นางสาวลินดา แก้วขอนแก่น
10. นางสาวสมหญิง พุทธ
11. นางสาวสายพิณ 12. นางสาวสุนารี บัวขาว
13. นางสาวอรนุชร์ ไทรสังขธิติสุรีย์
14. นางสาวอัจฉริยา ตั้งคงทน
15. นางสาวเอ 16. นางสาวเอ๋ บุญเลิศ
17. นางสาวแอน -

นักวิเคราะห์

ลักษณะการเรียนรู้
นักทฤษฏี
นักกิจกรรม

นักปฏิบัติ
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การวิเคราะห์ผู้เรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล
1. นายกอล์ฟ สุดสวาท
2. นายเจ 3. นายชาย หงษ์กิตติเวช
4. นายทโมน 5. นายธเนศ แสงเพชรอ่อน
6. นายธนาวุฒิ กลางอากาศ
7. นายนรากรณ์ หวังดี
8. นายประวิทย์ 9. นายปลาย 10. นายเปาะเลาะ 11. นายพงศ์ภัค ทรัพย์เอี่ยม
12. นายพงศ์สิริ พงศ์นภากาญจน์
13. นายพักพงษ์ โชสนับ
14. นายภาคภูมิ ศรีสะอาด
15. นายวัชรากร ป๎นสุนา
16. นายสมชาย กุลหวัง
17. นายสาโรจน์ สว่างวงค์
18. นายสิทธิศักดิ์ อักคราพร
19. นายสุธิชัย เจนคีรี

นักวิเคราะห์

ลักษณะการเรียนรู้
นักทฤษฏี
นักกิจกรรม

นักปฏิบัติ
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20. นายอนุวัตน์ ทองอ่อน
21. นายอัครเดช สนธิพันธ์
22. นางสาวจินดารัตน์ มะลิวัลย์
23. นางสาวเธวิกา บุญพิทักษ์
24. นางสาวรุ่งฤดี ทองผาประวิตร
25. นางสาวศิราณี ขาวผ่อง
26. นางสาวศิริกาล จันทร
27. นางสาวสุธิตา บัวขาว
28. นายเดชะ -

วิเคราะห์ผู้เรียน
1. กลุ่มที่มีลักษณะการเรียนแบบนักวิเคราะห์ มีดังนี้
1.1. นางสาวนารี 1.2 นางสาวอรนุชร์ ไทรสังขธิติสุรีย์
1.3 นางสาวเอ –
1.4 นายชาย หงส์กิตติเวช
1.5 นายนรากรณ์ หวังดี
1.6 นายปลาย (อธิบายเพิ่มเติม เช่น กลุ่มนักวิเคราะห์ชอบเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ชอบ อ่านหนังสือ ฟ๎งอภิปราย ทา
ความเข้าใจจากแผนผังจึงจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ให้เรียนจากชุดการสอน บทเรียนด้วยตนเอง ศูนย์
การเรียน กรณีศึกษาเป๐นครั้งคราว เป๐นต้น)
2. กลุ่มที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบนักทฤษฎี มีดังนี้
2.1 นางสาวนฤทัย ไหวพริบ
2.2 นางสาวสุนารี บัวขาว
2.3 นายวัชรากร ป๎นสุนา
2.4 นายสมชาย กุลหวัง
(อธิบายเพิ่มเติม เช่น กลุ่มนักทฤษฎี ชอบสร้างแนวคิดใหม่ คิดอย่างเป๐นระบบ แนวคิดชัดเจน
อ้างหลักการทฤษฎี จึงจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย โครงงาน สังเกต สรุปหลักการ สาธิตโดยใช้แบบจาลอง เป๐น
ครั้งคราว เป๐นต้น)
3. กลุ่มที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบนักกิจกรรม มีดังนี้
3.1 นางสาวจิดาภา อ่อนเทศ
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3.2 นางสาวปลายมาศ รุ่งสว่าง
3.3 นางสาวลินดา แก้วขอนแก่น
3.4 นางสาวสมหญิง พุทธ
3.5 นางสาวเอ๋ บุญเลิศ
3.6 นางสาวแอน 3.7 นายกอล์ฟ สุดสวาท
3.8 นายเจ 3.9 นายภาคภูมิ ศรีสะอาด
(อธิบายเพิ่มเติม เช่น กลุ่มนักกิจกรรม ชอบทางานที่กาหนดเวลาสั้นๆ มีความเป๐นผู้นา
ชอบสิ่งท้าทายกระตือรือร้น รักงาน จึงจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ให้ทางานกลุ่ม ทัศนศึกษา เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ บทบาทสมมุติ เป๐นครั้งคราว เป๐นต้น)
4. กลุ่มที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบนักปฏิบัติ มีดังนี้
4.1 นางสาวเจนจิรา เทพณรงค์
4.2 นางสาวแพรพลอย โพธิ์สนธิ์
4.3 นางสาวปุ๊ก 4.4 นางสาวภาวิณี ทองผาโกมล
4.5 นางสาวสายพิณ 4.6 นางสาวอัจฉริยา ตั้งคงทน
4.7 นายทโมน –
4.8 นายธเนศ แสงเพชรอ่อน
4.9 นายธนาวุฒิ กลางอากาศ
4.10 นายประวิทย์ 4.11นายเปาะเลาะ 4.12นายพงศ์ภัค ทรัพย์เอี่ยม
4.13นายพงศ์สิริ พงศ์นภากาญจน์
4.14นายพักพงษ์ โชสนับ
4.15นายสาโรจน์ สว่างวงค์
4.16 นายสิทธิศักดิ์ อักคราพร
4.17 นายสุธิชัย เจนคีรี
4.18 นายอนุวัตน์ ทองอ่อน
4.19 นายอัครเดช สนธิพันธ์
4.20 นางสาวจินดารัตน์ มะลิวัลย์
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4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26

นางสาวเธวิกา บุญพิทักษ์
นางสาวรุ่งฤดี ทองผาประวิตร
นางสาวศิราณี ขาวผ่อง
นางสาวศิริกาล จันทร
นางสาวสุธิตา บัวขาว
นายเดชะ -

(อธิบายเพิ่มเติม เช่น กลุ่มนักกิจปฏิบัติ ชอบแก้ป๎ญหาจากสถานการณ์จริง วางแผน ไม่ชอบฟ๎ง
บรรยาย จึงจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดกลุ่มเล็ก ๆ กิจกรรมหลากหลาย เรียนรู้จากการปฏิบัติ แก้ป๎ญหาจาก
ประสบการณ์จริงเป๐นครั้งคราว เป๐นต้น)

3. การวัดและประเมินผล / ตัดสินผลการเรียน
1. มีการผลและประเมินผลทุกหน่วยการเรียน
- คะแนนกิจนิสัย
20
- คะแนนสอบรายหน่วย
60
- สอบประมวลความรู้
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน

2. วิธีการ
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงโดยกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละหน่วยให้มีการสอบทฤษฎี
และปฏิบัติ ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีการสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง
3. เกณฑ์ผ่าน
1. ต้องมีเวลาเรียนในชั้นเรียนไม่ต่ากว่า 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบตามกาหนดเวลา
3. ต้องได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้ง แต่ 50 % ขึ้นไป
4.เกณฑ์ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

0
50
55
60
65

-

49
54
59
64
69

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

0
1
1.5
2
2.5
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

70
75
80

-

74
79
100

ได้
ได้
ได้

3
3.5
4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003 ชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า เวลา 6 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นางยอดขวัญ ธีรโชคดี โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
ความเข้าใจที่คงทน
รู้และเข้าใจความหมาย การดาเนินธุรกิจเกี่ยวการซื้อขายสินค้า หลักการกระบวนการจัดทาบัญชีสาหรับ
กิจการเจ้าของคนเดียว
1. สมรรถนะประจารายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
2. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี
เข้าใจหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดทาบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
2. สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประกอบด้วย ธุรกิจพาณิชยกรรม หรือกิจการซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนี้ ถ้ามีรายรับต่อปีถึงเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ก็มีธุรกิจ
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หลายแห่ งที่มีร ายรั บ ไม่ถึงเกณฑ์ที่ กรมสรรพากรกาหนด แต่ขอจดทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เพราะธุรกิจ
เหล่านั้นรับรู้ถึงความสาคัญและประโยชน์ของภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทาให้การดาเนินธุรกิจ
มีความรอบคอบ และเป๐นระเบียบมาขึ้น เพราะต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีมูล ค่าเพิ่ม โดยเฉพาะ
ใบกากับภาษีสาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียไปแต่ละเดือนนั้น เสียเฉพาะส่วนที่เพิ่มเท่านั้น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
- บอกความหมายของสินค้าได้
- อธิบายประเภทของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและกิจการที่ต้องจัดทาบัญชีได้
- อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวงจรการดาเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าได้
- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
- อธิบายเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าได้
- การซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.2 ด้านทักษะ (p)
- จาแนกเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีซื้อขายสินค้าได้
- คานวณหาส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด และวันครบกาหนดได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
- นักเรียนรู้และเข้าใจเอกสารทางธุรกิจ
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. นักเรียนสามารถคานวณหาส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด และวันครบกาหนดได้
2. นักเรียนสามารถคานวณหาค่าสินค้าได้
3. มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
4. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
5. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
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6. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
7. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- พิจารณาน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชี้แนวทางการดารงอยู่จากความสามารถในการ
พึ่งตนเองเป๐นหลัก ที่เน้นความสมดุลยทั้งแนวคิดที่คานึงถึงความสานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง การดารงชีวิตของผู้บริโภค และความยั่งยืนของธุรกิจ ทาให้เกิดความสมดุลของสังคม
2. เงื่อนไขความพอเพียง
- โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้องมีทักษะ ใฝ่เรียนรู้ ความรอบคอบ มุ่งมั่นในการศึกษา รอบรู้
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า มีสานึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K)
- บอกความหมายของสินค้าได้
- อธิบายประเภทของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและกิจการที่ต้องจัดทาบัญชีได้
- อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวงจรการดาเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าได้
- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
- อธิบายเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าได้
- การซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทักษะกระบวนการ (P)
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป๐นสาคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนาเสนอ การ
ซักถาม โต้ตอบเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดและปฏิบัติได้ถูกต้อง
- จาแนกเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีซื้อขายสินค้าได้
- คานวณหาส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด และวันครบกาหนดได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
เข้าใจและมีทักษะการเรียนรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรัก
สามัคคี ความกตัญํูกตเวที และความมีมนุษยสัมพันธ์
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
- นักเรียนรู้และเข้าใจเอกสารทางธุรกิจ
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- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. นักเรียนสามารถคานวณหาส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสด และวันครบกาหนดได้
2. นักเรียนสามารถคานวณหาค่าสินค้าได้
3. มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
4. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
5. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
6. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
7. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
2. ใบงานฝึกหัดปฏิบัติหน่วยที่ 1
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล
- ความรู้เกี่ยวกับการ
ซื้อขายสินค้า การ
ขนส่งขนสินค้า
- เอกสารทางธุรกิจ
- ส่วนลดการค้า

วิธีการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ - ประเมินแบบ
- แบบทดสอบ - แบบประเมินผล
ซื้อขายสินค้า การขนส่งขน ทดสอบก่อนและ ก่อนและหลัง
การเรียนรู้หลัง
สินค้า
หลังเรียน
เรียน
เรียนและใบงาน
- รู้และเข้าใจองค์ประกอบ - ประเมินทักษะแบบ - แบบฝึกปฏิบัติ เกณฑ์ผา่ นทา
เอกสารทางธุรกิจ
ฝึกปฏิบัติ
- แบบสังเกต
ถูกต้อง 60% ขึ้น
ความสามารถและทักษะ

- รู้และเข้าใจส่วนลดการค้า
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- ส่วนลดเงินสด
- การคานวณเงินและ
วันครบกาหนด
- เงื่อนไขการค้า
- การซื้อขายสินค้า
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

- รู้และเข้าใจส่วนลดเงินสด - สังเกตพฤติกรรม
- คานวณส่วนลดการค้า
การทางาน
ส่วนลดเงินสด และวันครบ
กาหนด
- รู้และเข้าใจเงื่อนไขการค้า

พฤติกรรม

ไป
2.แบบสอบประเมิน
ประจาหน่วย

- การซื้อขายสินค้าผ่าน
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนำสู่กำรเรียน
ครูทักทายเช็คชื่อนักเรียนและแนะนารายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 บอกกาหนดการสอน เกณฑ์การให้คะแนน
การตัดสินผลการเรียน ถามนักเรียนถึงความชอบในการเรียนวิชาบั ญชี และถามและทบทวนความรู้เรื่องการ
จัดทาบัญชีเบื้องต้น 1 ที่นักเรียนรู้จักและเข้าใจ
1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วยที่ 1
3. ครูอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความสาคัญและความจาเป๐นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
และตัง้ ประเด็น คาถามเกี่ยวกับการดาเนินกิจการซื้อขายสินค้า
4. ครูชี้นาให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้า
กิจกรรมผู้สอน
1. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเพื่อให้ผู้เรียนนาไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
2. ครูให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใช้คาถามกระตุ้น
3. ครูสรุปเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมผู้เรียน
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป๐นกลุ่มๆ ละ 3 คน ให้ร่วมกันอภิปราย เพื่อวิเคราะห์ความหมายของสินค้า
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า วงจรการดาเนินธุรกิจ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ขั้นตอนในการซื้อขาย
สินค้าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการวิเคราะห์ โดยการสุ่มเพียง 2 กลุ่ม
3. ให้ผู้เรียนอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่าง โดยใช้คาถามกระตุ้นเกี่ยวกับสินค้า
กิจกรรมรวบยอด
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1. ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอะไรได้บ้างสาหรับผู้เรียน
2. ให้ผู้เรียนฝึกทาแบบฝึกหัดตามที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูควรมอบหมายแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและเฉลยทาความเข้าใจร่วมกันและอธิบายเพิ่มเติม
นักเรียนที่ไม่เข้าใจและปฏิบัติได้
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน-หลังเรียนหน่วยที่ 1
3. ใบงานฝึกปฏิบัติ
4. โครงการสอน , หน่วยการสอน, แผนการสอน
5. Powerpoint หน่วยที่ 1
8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
...................................................................................................................................... .......
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

ใบงานฝึกปฏิบัติที่ 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายสินค้า
วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับความหมายของสินค้า ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า วงจรการดาเนินธุรกิจ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า และเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
คาสั่ง 1.
2.
3.
4.

แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป๐นกลุ่มๆ ละ 3 คน
ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มศึกษา
ความหมายของสินค้า
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า
วงจรการดาเนินธุรกิจ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ครูผู้สอนสุ่มเลือกตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการวิเคราะห์ตามหัวข้อข้างต้น
นาผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล

กลุ่มที่………
1……………………………………………….
2……………………………………………….

เลขที่………… ประธานกลุ่ม
เลขที่………… สมาชิก
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3……………………………………………….
4……………………………………………….
5……………………………………………….

เลขที่………… สมาชิก
เลขที่………… สมาชิก
เลขที่………… เลขานุการกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ชั้น ปวช. 1/1 การบัญชี
พฤติกรรม

ที่
ชื่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ควำมสนใจ

การแสดง
ความคิดเห็น

กำรตอบ
คำถำม

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

ทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

หมายเหตุ
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เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก

= 4

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

= 3
= 2
= 1

สนใจฟ๎ง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางาน ส่งครบ
ตรงเวลา
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ 70%
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์น้อย ประมาณ 50%
เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/………..

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ชั้น ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พฤติกรรม

ที่
ชื่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ควำมสนใจ

การแสดง
ความคิดเห็น

กำรตอบ
คำถำม

การยอมรับ
ฟังคนอืน่

ทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

หมายเหตุ
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก
= 4 สนใจฟ๎ง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางาน ส่งครบ
ตรงเวลา
ดี
= 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ 70%
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์น้อย ประมาณ 50%
ปรับปรุง = 1 เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/………..
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่มที่…………..ชั้นปวช.…/……
ลาดั
บ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุม่

พฤติกรรม
การแสดง
การรับฟัง ความตั้งใจ การมีส่วน
รวม
ความ
ความ
ความ
ในการ
ร่วมในการ
ร่วมมือ
คิดเห็น
คิดเห็น
ทางาน
อภิปราย
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20
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15
16
17
18
19
20
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

=
=
=
=

4
3
2
1

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90%
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70%
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50%
ประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์50%

ขึ้นไป หรือปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ขึ้นไป หรือปฏิบตั ิบางครั้ง
ขึ้นไป หรือปฏิบตั ิครั้งเดียว
หรือไม่ปฏิบัติเลย

ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/………..
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
เวลา 6 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
สมรรถนะประจารายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
2. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี
ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายและคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
2. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
2. ความคิดรวบยอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป๐นภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการโดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่า
ส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต การจาหน่ายหรือการให้บริการ
เนื่องจากโครงสร้างภาษีการค้า มีความไม่เหมาะสม มีความซ้าซ้อนและความหลากหลายของโครงสร้าง
อัตราภาษี กระทรวงการคลังจึงได้เสนอ พิจารณาภาษีการค้า และนาภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แทน ภาษีมูลค่าเพิ่มจะมี
อัตราเดียวที่ใช้เป๐นสินค้าและบริการทุกชนิด โดยเริ่มมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป๐ นครั้งแรก ในวันที่ 1 มกราคม
2535
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
- บอกความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มได้
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- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ใบกากับภาษี
- การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แบบแสดงรายการที่ใช้
- กาหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชาระภาษี
- รายงานที่ผู้ประกอบการต้องจัดทา
3.2 ด้านทักษะ (p)
- บอกความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- นักเรียนรู้และเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. นักเรียนสามารถคานวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มได้
2. นักเรียนสามารถแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มได้
3. มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
4. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
5. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
6. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
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7. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- พิจารณาน้อมน าปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชี้แนวทางการดารงอยู่จากความสามารถในการ
พึ่งตนเองเป๐นหลัก ที่เน้นความสมดุลยทั้งแนวคิดที่คานึงถึงความสานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อ
เวลา ในการจัดเก็บภาษี การนาส่งภาษี และปรับประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิตของผู้บริโภค และความยั่งยืนของ
ธุรกิจ ทาให้เกิดความสมดุลของสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในทางธุรกิจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. เงื่อนไขความพอเพียง
- โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้อง รู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เกณฑ์การชาระ
ตามกฎหมาย อัตราภาษีเพื่อการมีทักษะ ความรอบคอบ และปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในธุรกิจและหน่วยงานภายนอก
ทั้งรัฐบาลเอกชน มีสานึกในคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค การจัดทาบัญชีของกิจการ อย่างถูกต้อง
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K))
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าจะประกอบด้วยธุรกิจพาณิชยกรรมหรือกิจการซื้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจทั้ง 2 ประเภทนี้ ถ้ามีรายรับต่อปีถึงเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มี
ธุรกิจหลายแห่งที่มีรายรับไม่ถึงเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด แต่ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพราะธุรกิจ
เหล่ านั้ น เล็ งเห็ น ความส าคัญและประโยชน์ข องภาษี มูล ค่ าเพิ่ม การจดทะเบีย นภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม จะท าให้ การ
ดาเนินงานของธุรกิจมีความรอบคอบและเป๐นระเบียบมากขึ้น เพราะจะต้องระมัดระวังในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะใบกากับภาษี สาหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องเสียในแต่ละเดือนนั้น เสียเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
เท่านั้น และการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการซื้อขายสินค้า
- บอกความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ใบกากับภาษี
- การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แบบแสดงรายการที่ใช้
- กาหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการชาระภาษี
- รายงานที่ผู้ประกอบการต้องจัดทา
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ทักษะกระบวนการ (P)
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป๐นสาคัญ หลักในการคานวณภาษีซื้อ และภาษีขายวิธีการศึกษา
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ เพื่อให้ผู้เรียนนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
- บอกความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความเข้าในและมีทักษะการเรียนรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที และความมีมนุษยสัมพันธ์ กล้าอภิปราย คานวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถูกต้อง
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- นักเรียนรู้และเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ มีทักษะสามารถปฏิบัติตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สามารถทาแบบฝึกหัด
ปฏิบัติ ใบงาน และผ่านการทดสอบหลังเรียน สามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การคานวณภาษี การ
เรียกเก็บ และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงานที่ 2
3. แบบฝึกหัดปฏิบัติ
4. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
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- บอกความหมาย
ของภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้ประกอบการที่ไม่
จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หน้าที่ของ
ผู้ประกอบการจด
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สถานที่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ใบกากับภาษี
- การคานวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- แบบแสดงรายการ
ที่ใช้
- กาหนดเวลา
สถานที่ยื่นแบบและ
การชาระภาษี
- รายงานที่
ผู้ประกอบการต้อง
จัดทา

- บอกความหมายของ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของ
กิจการซื้อขาย
- รู้และเข้าใจปฏิบัติ
คานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของกิจการได้
- สามารถยื่นแบบการเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้

- ประเมินแบบ
ทดสอบก่อนและ
หลังเรียน
- ประเมินทักษะ
แบบฝึกปฏิบัติ
- สังเกตพฤติกรรม
การทางาน

- แบบทดสอบ
ก่อนและหลัง
เรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

- แบบประเมินผล
การเรียนรู้หลัง
เรียนและใบงาน
เกณฑ์ผ่านทา
ถูกต้อง 60% ขึ้น
ไป
2.แบบสอบประเมิน
ประจาหน่วย

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
ครูทักทายเช็คชื่อนักเรียนและแนะนารายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 บอกกาหนดการสอน เกณฑ์การให้คะแนน
การตัดสินผลการเรียน ถามนักเรียนถึงความชอบในการเรียนวิชาบัญชี และถามและทบทวนความรู้เรื่องการ
จัดทาบัญชีเบื้องต้น 1 ที่นักเรียนรู้จักและเข้าใจ
1. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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2. ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วยที่ 2
3. ครูอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความสาคัญและความจาเป๐นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
และตั้งประเด็น คาถามเกี่ยวกับการดาเนินกิจการภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ครูชี้นาให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงจากการซื้อขายสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิจกรรมผู้สอน
1. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผู้เรียนนาไปปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง
2. ครูให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใช้คาถามกระตุ้น
3. ครูสรุปเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมผู้เรียน
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป๐นกลุ่มๆ ละ 3 คน ให้ร่วมกันอภิปราย เพื่อวิเคราะห์ความหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
เอกสารประกอบการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนในการจัดทาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการวิเคราะห์ โดยการสุ่มเพียง 2 กลุ่ม
3. ให้ผู้เรียนอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างโดยใช้คาถามกระตุ้นเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1. ครู ผู้ สอนและผู้ เรีย นร่ วมกัน สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษีมูล ค่าเพิ่ม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอะไรได้บ้างสาหรับผู้เรียน
2. ให้ผู้เรียนฝึกทาแบบฝึกหัดตามที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูควรมอบหมายแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและเฉลยทาความเข้าใจร่วมกันและอธิบายเพิ่มเติม
นักเรียนที่ไม่เข้าใจและปฏิบัติได้
6.สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน-หลังเรียนหน่วย
3. ใบงานฝึกปฏิบัติ
4. โครงการสอน , หน่วยการสอน, แผนการสอน
5. PowerPoint หน่วยที่ 2
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8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
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12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
........................................................................................................................... ..................
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............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

ใบงานที่ 2
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
วัตถุประสงค์
คาสั่ง

เพื่อให้ผู้เรียนคานวณหาวันครบกาหนด ส่วนลดเงินสด จานวนเงินที่ต้องชาระ การคานวณภาษี
ซือ้ -ภาษีขาย และจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชาระเพิ่ม/ได้รับคืน

1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-7 คน ร่วมกันศึกษาตามใบงานเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาตามใบงานดังนี้
กลุ่มที่ 1 คานวณหาวันครบกาหนด
กลุ่มที่ 2 ส่วนลดเงินสด และจานวนเงินที่ต้องชาระ
กลุ่มที่ 3 คานวณภาษีซื้อ
กลุ่มที่ 4 คานวณภาษีขาย
กลุ่มที่ 5 คานวณจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชาระเพิ่ม/ได้รับคืน
2. ให้แต่ละกลุ่มแต่งโจทย์พิเศษเพื่อทาการศึกษาเอง
3. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. นาผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล

กลุ่มที่………
1……………………………………………….
2……………………………………………….
3……………………………………………….
4……………………………………………….
5……………………………………………….

เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………

ประธานกลุ่ม
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เลขานุการกลุ่ม
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ใบงานที่ 3
เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
วัตถุประสงค์
คาสั่ง

เพื่อให้ผู้เรียนคานวณภาษีซื้อ-ภาษีขายในใบกากับสินค้า และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ภ.พ.30
1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 คน โดยแต่งตั้งประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเอง
2. กลุม่ ที่ 1 ศึกษาใบกากับภาษีแบบใดก็ได้ และนามาสรุปรายงานหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 2 ศึกษาการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ภ.พ.30 และสรุปรายงานหน้าชั้น-เรียน
โดยกาหนดโจทย์เอง
กลุ่มที่ 3-4 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มที่ 1-2
3. นาผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล

กลุ่มที่……… 1……………………………………………….
2……………………………………………….
3……………………………………………….
4……………………………………………….
5……………………………………………….

เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………

ประธานกลุ่ม
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เลขานุการกลุ่ม
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แบบประเมินตนเองประจาหน่วยที่ 2
คาชี้แจง
1.
2.
3.
4.

ตอนที่ 1 แบบทดสอบหลังเรียน จานวน 15 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 15 คะแนน
ตอนที่ 2 เป๐นแบบฝึกปฏิบัติ จานวน 5 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน
นาคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบฝึกหัดทั้ง 2 ตอน มากรอกในช่องเกณฑ์การประเมินตามคะแนนที่ได้
นาคะแนนจากช่องเกณฑ์การประเมินที่ได้ทั้ง 2 ตอนมาทาการหาคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5
คะแนน และนาคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาใส่ช่องเกณฑ์การประเมินผลก็จะทาให้ทราบระดับการเรียนรู้ของ
ตนเอง
เกณฑ์การประเมินตามคะแนนที่ได้
ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(5)
(4)
(3)
(ต่ากว่า3)
ตอนที่ 1
คะแนนที่ได้
ตอนที่ 2
คะแนนที่ได้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยที่ได้
เกณฑ์การประเมินผล
ระดับการเรียนรู้
ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน
ลงชื่อ.....................................................ครู
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แบบประเมินผลงาน
ใบมอบหมายงานที่ 2,3 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มที่ ............รายชื่อสมาชิก..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................กลุ่มที่
............รายชื่อสมาชิก..........................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................กลุ่มที่
............รายชื่อสมาชิก..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
กลุ่มที่

การตรงต่อเวลา
1

2

3

4

เนื้อหาถูกต้อง
1

2

3

การนาเสนองาน
4

1

2

3

4

การแสดงความ
คิดเห็น
1 2 3 4

การใช้วัสดุอุปกรณ์
เกณฑ์การ
สื่อประกอบ
ให้คะแนน
1 2 3 4

1
2
3
4
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. .......................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน
ลงชื่อ.....................................................ครู

39

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ชั้น ปวช. 1/1 การบัญชี
พฤติกรรม

ที่
ชื่อ-สกุล

ควำมสนใจ

การแสดง
ความคิดเห็น

กำรตอบ
คำถำม

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

ทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้

หมายเหตุ
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ดีมาก

= 4

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

= 3
= 2
= 1

สนใจฟ๎ง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางาน ส่งครบ
ตรงเวลา
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ 70%
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์น้อย ประมาณ 50%
เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/………..

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ชั้น ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พฤติกรรม

ที่
ชื่อ-สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ควำมสนใจ

การแสดง
ความคิดเห็น

กำรตอบ
คำถำม

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

ทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

หมายเหตุ
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้
ดีมาก

= 4

ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง

= 3
= 2
= 1

สนใจฟ๎ง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคาถามที่ดี ตอบคาถามถูกต้อง ทางาน ส่งครบ
ตรงเวลา
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ ประมาณ 70%
การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์น้อย ประมาณ 50%
เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/………..
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
กลุ่มที่…………..ชั้นปวช.…/……
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุม่

การแสดง
ความ
คิดเห็น

ความ
ร่วมมือ
4

3

2

พฤติกรรม
การรับฟัง
ความ
คิดเห็น

1

4

3

2

1

4

3

2

ความตั้งใจ
ในการ
ทางาน
1

4

3

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก
ดี

= 4
= 3

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 90% ขึ้นไป หรือปฏิบัติบ่อยครั้ง
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 70% ขึ้นไป หรือปฏิบัติบางครั้ง

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย
4

3

2

1

รวม
20

43
ปานกลาง = 2
ปรับปรุง = 1

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 50% ขึ้นไป หรือปฏิบัติครั้งเดียว
ประสิทธิภาพต่ากว่าเกณฑ์50% หรือไม่ปฏิบัติเลย
ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต
(……………………………….)
…………/…………/………..
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แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อผู้ประเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….
ชื่อกลุ่มรับการประเมิน………………………………………………………………………………………………
ประเมินผลครั้งที่…………………....…….. วันที่ ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…..
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………….
ที่

1

2

3

คุณลักษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้

ระดับพฤติกรรม
ใช้ได้
ควรปรับปรุง
=1
= 0

คะแนนที่ได้

ความมีมนุษยสัมพันธ์
 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อื่น
 ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
ความมีวินัย
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อตกลงต่างๆ ของ
วิทยาลัย ได้แก่ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อบังคับ ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบ
 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
 มีความเพียรพยายามในการเรียนและการ
ปฏิบัติงาน

4

ความเชื่อมั่นในตนเอง
 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
5 ความสนใจใฝ่รู้
 ซักถามป๎ญหาข้อสงสัย
6 ความรักสามัคคี
 ร่วมมือในการทางาน
7 ความกตัญญูกตเวที
 มี สั มมาคารวะต่ อครู -อาจารย์ อย่ างสม่ าเสมอทั้ งต่ อหน้ า
และลับหลัง
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด = …………… คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวัน เวลา 6 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
สมรรถนะประจารายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
2. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี
ตัวชี้วัด
1. วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
2. การบันทึกรายการในกรณีมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
2. ความคิดรวบยอด
ในกรณีที่กิจการค้าเป๐นกิจการขนาดเล็ก อาจใช้สมุดบันทึกรายการขั้นต้นเล่มเดียว คือ สมุดรายวัน
ทั่วไป บันทึกรายการทุกรายการที่เกิดขึ้นในกิจการ การบันทึกรายการจะแยกเป๐นกรณีที่กิจการไม่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้านั้นจะมี 2 วิธี คือ Periodic
Inventory System และวิธี Perpetual Inventory System ซึ่งแสดงตัวอย่างเพื่อให้เห็นความแตกต่าง ส่วนการ
บันทึกบัญชีที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้จะแสดงเพียงวิธีเดียว คือ วิธี Periodic Inventory System ซึ่งเป๐นวิธีที่นิยมใช้
โดยทั่วไป
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
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- วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
- การบันทึกรายการในกรณีมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
- รู้และเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม
- คานวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีที่ต้องชาระ และภาษีที่ได้รับคืนได้
- บันทึกรายการในกรณีมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- บันทึกรายการในกรณีมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- พิจารณาน้อมน าปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชี้แนวทางการดารงอยู่จากความสามารถในการ
พึ่งตนเองเป๐นหลัก ที่เน้นความสมดุลยทั้งแนวคิดที่คานึงถึงความสานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อ
เวลา ในการการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวัน ที่ถูกต้อง สามารถปรับประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้
2. เงื่อนไขความพอเพียง
- โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้อง รู้เรื่องการการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวัน ได้
อย่างถูกต้อง
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K))
การบันทึกรายการในกรณีไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทักษะกระบวนการ (P)
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป๐นสาคัญ การบันทึกรายการในกรณีไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้
ผู้เรียนนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความเข้าในและมีทักษะการเรียนรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที และความมีมนุษยสัมพันธ์ กล้าอภิปราย และบันทึกรายการในกรณีไม่มี
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถูกต้อง
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สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ มีทักษะสามารถปฏิบัติตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สามารถทาแบบฝึกหัด
ปฏิ บั ติ ใบงาน และผ่ า นการทดสอบหลั ง เรี ย น สามารถสรุ ป ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก รายการในกรณี ไ ม่ มี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงาน
3. แบบฝึกหัดปฏิบัติ
4. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- บันทึกรายการใน - บันทึกรายการในกรณีมี - ประเมินแบบ
- แบบทดสอบ
กรณีมีและไม่มี
และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทดสอบก่อนและ ก่อนและหลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
หลังเรียน
เรียน
- ประเมินทักษะ
- แบบฝึกปฏิบัติ
แบบฝึกปฏิบัติ
- กิจกรรม
และด้านจิตพิสัย - แบบประเมิน
- ประเมิน
ตนเอง
พฤติกรรม
- แบบระเมิน
รายบุคคล
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกต
การทางานกลุ่ม พฤติกรรม
- การสังเกตและ
รายบุคคล
ประเมินด้าน
-แบบสังเกต
คุณธรรม
พฤติกรรมการ
จริยธรรม ค่านิยม ทางานกลุ่ม
และคุณลักษณะ -แบบประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
- แบบประเมินผล
การเรียนรู้หลัง
เรียนและใบงาน
เกณฑ์ผา่ นทา
ถูกต้อง 60% ขึ้น
ไป
2.แบบประเมินด้าน
ทักษะและด้านจิต
พิสัยเกณฑ์ผ่าน คือ
พอใช้
3.แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคลเกณฑ์
ผ่านต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง
4.แบบสังเกต
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อันพึงประสงค์

คุณธรรม
จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม เกณฑ์
ผ่าน 60% ขึ้นไป
5.แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คะแนน
ขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพ
จริง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ครูชี้นาให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงในภาษีมูลค่าเพิ่มมักจะพบว่ามีการบวก
ภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่เป๐นประจาอย่างสม่าเสมอ
2. ครูอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความสาคัญและความจาเป๐นเกี่ยวกับการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. ครูและนักศึกษาช่วยกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และยกตัวอย่างรายการประกอบการ
ซื้ อ ขายสิ น ค้ า ที่ มี ใ บก ากั บ ภาษี เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถท าความเข้ า ใจได้ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความสาคัญต่อการศึกษาและใช้ในชีวิตประจาวัน บันทึกรายการในกรณีมีและไม่มี
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
5. ครูใช้คาถามแบบเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่มีใคร
ตอบก็จะเรียกเป๐นรายบุคคล
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมผูส้ อน
1. ครูผู้สอนอภิปรายและแนะนาหลักในการคานวณหาวันครบกาหนด ส่วนลดเงินสด จานวนเงินที่ต้อง
ชาระ
2. ครูผู้สอนอภิปรายและแนะนาหลักในการคานวณภาษีซื้อ และภาษีขาย
3. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ เพื่อให้ผู้เรียนบันทึกรายการใน
กรณีมีและไม่มภี าษีมูลค่าเพิ่มได้ นาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
4. ครูเป๐นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และคอยช่วยเหลือผู้เรียน
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5. ครูแนะนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ให้แบ่งกลุ่มคละกัน คือ เรียนดี ปานกลาง และอ่อน ให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
6. ครูเป๐นที่ปรึกษาของผู้เรียน
7. สรุปเนื้อหาเพิ่มเติมให้ผู้เรียน
กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-7 คน ร่วมกันศึกษาตามใบงาน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาตามใบงานดังนี้
กลุ่มที่ 1 คานวณหาวันครบกาหนด
กลุ่มที่ 2 ส่วนลดเงินสด และจานวนเงินที่ต้องชาระ
กลุ่มที่ 3 คานวณภาษีซื้อ
กลุ่มที่ 4 คานวณภาษีขาย
กลุ่มที่ 5 คานวณจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชาระเพิ่ม/ได้รับคืน
- ให้นักเรียนฝึกบันทึกรายการในกรณีมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการซักถามป๎ญหาหรือข้อสงสัยในการ
นาเสนอของแต่ละกลุ่ม
4. ให้ทุกกลุ่มนาส่งผลงานครูเพื่อประเมินผล
5. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ 5-7 คน โดยแต่งตั้งประธานและเลขานุการกลุ่มเอง
6. ให้ กลุ่มที่ 1 ศึกษาใบกากับภาษีแบบใดก็ได้ แล้วนามาสรุปและรายงานหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 2 ศึกษาการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ภ.พ.30 แล้วนามาสรุปและรายงานหน้าชั้น
เรียน โดยกาหนดโจทย์เองตามความเหมาะสม
กลุ่มที่ 3-4 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
7. นาส่งผลงานให้ครูผู้สอนประเมินผล
กิจกรรมรวบยอด
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่มที่เรียนมาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอะไรได้บ้างสาหรับผู้เรียน
2. ให้แต่ละกลุ่มแต่งโจทย์พิเศษ พร้อมเฉลยส่งครู ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ให้ผู้เรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน (10 นาที)
5. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 3
กิจกรรมเสนอแนะ
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ครูควรมอบหมายแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและเฉลยทาความเข้าใจร่วมกันและอธิบายเพิ่มเติม
นักเรียนที่ไม่เข้าใจและปฏิบัติได้
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
3. แผนการสอน
4. ใบงาน
8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชือ่ ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

51

ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
........................................................................................................................... ..................
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............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปและการจัดทางบทดลอง เวลา 6 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
สมรรถนะประจารายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
2. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี
ตัวชี้วัด
1. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
2. งบทดลองก่อนรายการปรับปรุง
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
2. ความคิดรวบยอด
หลังจากบันทึกรายการสมุดรายวันทั่วไปแล้ว จากนั้นให้ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป หายอด
คงเหลือและจัดทางบทดลองเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกรายการตามหลักบัญชีคู่
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)

53
3.1 ด้านความรู้ (K)
- ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทได้
- ทางบทดลองได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
- รู้และเข้าใจสามารถผ่ายรายการบัญชีได้
- จัดทางบทดลองได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ
บัญชี
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- บันทึกรายการในกรณีมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้
สามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- พิจารณาน้อมน าปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชี้แนวทางการดารงอยู่จากความสามารถในการ
พึ่งตนเองเป๐นหลัก ที่เน้นความสมดุลยทั้งแนวคิดที่คานึงถึงความสานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อ
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เวลา ในการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปและการจัดทางบทดลอง ที่ถูกต้อง สามารถปรับประยุกต์ใช้ใน
การดารงชีวิตได้
2. เงื่อนไขความพอเพียง
- โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้อง รู้เรื่องการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปและการจัดทา
งบทดลอง ได้อย่างถูกต้อง
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K))
- ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทได้
- ทางบทดลองได้
ทักษะกระบวนการ (P)
- รู้และเข้าใจสามารถผ่ายรายการบัญชีได้
- จัดทางบทดลองได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความเข้าในและมีทักษะการเรียนรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที และความมีมนุษยสัมพันธ์ กล้าอภิปราย และบันทึกรายการในกรณีมี
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถูกต้อง
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ มีทักษะสามารถปฏิบัติตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สามารถทาแบบฝึกหัด
ปฏิ บั ติ ใบงาน และผ่ า นการทดสอบหลั ง เรี ย น สามารถสรุ ป ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก รายการในกรณี มี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- บันทึกรายการในกรณีมีและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มได้
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ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงาน
3. แบบฝึกหัดปฏิบัติ
4. แบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ผ่านรายการไป
- สามารถผ่านรายการไป - ประเมินแบบ
- แบบทดสอบ
บัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภททั่วไป
ทดสอบก่อนและ ก่อนและหลัง
ทั่วไปได้
ได้
หลังเรียน
เรียน
- จัดทางบทดลองได้ - สามารถจัดทางบทดลอง - ประเมินทักษะ
- แบบฝึกปฏิบัติ
ได้
แบบฝึกปฏิบตั ิ
- กิจกรรม
และด้านจิตพิสัย - แบบประเมิน
- ประเมิน
ตนเอง
พฤติกรรม
- แบบระเมิน
รายบุคคล
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกต
การทางานกลุ่ม พฤติกรรม
- การสังเกตและ
รายบุคคล
ประเมินด้าน
-แบบสังเกต
คุณธรรม
พฤติกรรมการ
จริยธรรม ค่านิยม ทางานกลุ่ม
และคุณลักษณะ -แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
คุณธรรม
จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

เกณฑ์การประเมิน
- แบบประเมินผล
การเรียนรู้หลัง
เรียนและใบงาน
เกณฑ์ผ่านทา
ถูกต้อง 60% ขึ้น
ไป
2.แบบประเมินด้าน
ทักษะและด้านจิต
พิสัยเกณฑ์ผ่าน คือ
พอใช้
3.แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคลเกณฑ์
ผ่านต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง
4.แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม เกณฑ์
ผ่าน 60% ขึ้นไป
5.แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและ
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คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คะแนน
ขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพ
จริง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1.
ครูชี้นาให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงในการซื้อหรือขายสินค้า
2. ครูอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความสาคัญและความจาเป๐นเกี่ยวกับการคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. ครูและนักศึกษาช่วยกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และยกตัวอย่างรายการประกอบการ
ซื้ อ ขายสิ น ค้ า ที่ มี ใ บก ากั บ ภาษี เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถท าความเข้ า ใจได้ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มมีความสาคัญต่ อการศึกษาและใช้ในชีวิตประจาวัน บันทึกรายการในกรณีมีและไม่มี
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
5. ครูใช้คาถามแบบเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม หากไม่มีใคร
ตอบก็จะเรียกเป๐นรายบุคคล
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมผู้สอน
1. ครูผู้สอนอภิปรายและแนะนาหลักในการผ่านรายการบัญชีแยกประเภทและจัดทางบทดทลอง
2. ครูผู้สอนอภิปรายและแนะนาการผ่านรายการและการจัดทางบทดลอง
3. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ควรทราบ เพื่อให้ผู้เรียนบันทึกรายการ นาไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
4. ครูเป๐นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และคอยช่วยเหลือผู้เรียน
5. ครูแนะนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ให้แบ่งกลุ่มคละกัน คือ เรียนดี ปานกลาง และอ่อน ให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
6. ครูเป๐นที่ปรึกษาของผู้เรียน
7. สรุปเนื้อหาเพิ่มเติมให้ผู้เรียน
กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-7 คน ร่วมกันศึกษาตามใบงาน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาตามใบงานดังนี้
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

กลุ่มที่ 1 การผ่านรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
กลุ่มที่ 2 การจัดทางบทดลอง
กลุ่มที่ 3 การผ่านรายการในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
กลุ่มที่ 4 การจัดทางบทดลอง
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการซักถามป๎ญหาหรือข้อสงสัยในการ
นาเสนอของแต่ละกลุ่ม
ให้ทุกกลุ่มนาส่งผลงานครูเพื่อประเมินผล
ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ 5-7 คน โดยแต่งตั้งประธานและเลขานุการกลุ่มเอง
ให้ กลุ่มที่ 1 ศึกษาใบงานบัญชีแยกประเภท แล้วนามาสรุปและรายงานหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 2 ศึกษาใบงานงบทดลอง แล้วนามาสรุปและรายงานหน้าชั้นเรียน โดยกาหนดโจทย์เอง
ตามความเหมาะสม
กลุ่มที่ 3-4 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นาส่งผลงานให้ครูผู้สอนประเมินผล

กิจกรรมรวบยอด
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียนมาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอะไรได้บ้างสาหรับผู้เรียน
2. ให้แต่ละกลุ่มแต่งโจทย์พิเศษ พร้อมเฉลยส่งครู ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. ให้ผู้เรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน (10 นาที)
5. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 3
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูควรมอบหมายแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและเฉลยทาความเข้าใจร่วมกันและอธิบายเพิ่มเติม
นักเรียนที่ไม่เข้าใจและปฏิบัติได้
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
3. แผนการสอน
4. ใบงาน
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8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)

9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
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12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
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12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องคานวณต้นทุนสินคงเหลือ เวลา 12 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
สมรรถนะประจารายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
2. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บัญชี
ตัวชี้วัด
1. ความหมายของสินค้าคงเหลือ
2. การคานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
3. การคานวณต้นทุนขาย
4. งบต้นทุนขาย
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3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
2. ความคิดรวบยอด
กิ จ การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ เ ลื อ กใช้ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี สิ น ค้ า เมื่ อ สิ้ น งวดหรื อ เมื่ อ ตรวจนั บ ( Periodic
Accounting System) นั้ น เมื่อถึงวันสิ้ นงวดบัญชีกิจการต้องทาการตรวจนับ และคานวณต้นทุนสินค้า
คงเหลื อ ซึ่งมี ห ลายวิธีตามมาตรฐานการบั ญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่ องสิ นค้าคงเหลื อ จากนั้นจึ ง
คานวณหาต้นทุนขาย เพื่อคานวณกาไรขาดทุนต่อไป
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
- ความหมายสินค้าคงเหลือ
3.2 ด้านทักษะ (p)
- การคานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
- การคานวณต้นทุนขาย
- งบต้นทุนขาย
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพ
บัญชี
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์

62
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- พิจารณาน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชี้แนวทางการดารงอยู่จากความสามารถในการพึ่งตนเอง
เป๐นหลัก ที่เน้นความสมดุลยทั้งแนวคิดที่คานึงถึงความสานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลา การ
คานวณต้นทุนสินคงเหลือ ได้ถูกต้อง สามารถปรับประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้
2. เงื่อนไขความพอเพียง
- โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้อง รู้เรื่องคานวณต้นทุนสินคงเหลือ ได้ถูกต้อง
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K))
- ความหมายสินค้าคงเหลือ
ทักษะกระบวนการ (P)
- การคานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
- การคานวณต้นทุนขาย
- งบต้นทุนขาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความเข้าในและมีทักษะการเรียนรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที และความมีมนุษยสัมพันธ์ กล้าอภิปราย และบันทึกรายการในสมุด
รายวันเฉพาะได้ถูกต้อง
- มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาชีพบัญชี
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ มีทักษะสามารถปฏิบัติตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สามารถทาแบบฝึกหัด
ปฏิบัติ ใบงาน และผ่านการทดสอบหลังเรียน สามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ
และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
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1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงาน
3. แบบฝึกหัดปฏิบัติ
4. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ความหมายของ 1.การคานวณต้นทุนสินค้า - ประเมินแบบ
- แบบทดสอบ
สินค้าคงเหลือ
คงเหลือ
ทดสอบก่อนและ ก่อนและหลัง
2. การคานวณ
2. การคานวณต้นทุนขาย
หลังเรียน
เรียน
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ 3. งบต้นทุนขาย
- ประเมินทักษะ
- แบบฝึกปฏิบัติ
3. การคานวณ
แบบฝึกปฏิบตั ิ
- กิจกรรม
ต้นทุนขาย
และด้านจิตพิสัย - แบบประเมิน
4. งบต้นทุนขาย
- ประเมิน
ตนเอง
พฤติกรรม
- แบบระเมิน
รายบุคคล
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกต
การทางานกลุ่ม พฤติกรรม
- การสังเกตและ
รายบุคคล
ประเมินด้าน
-แบบสังเกต

เกณฑ์การประเมิน
- แบบประเมินผล
การเรียนรู้หลัง
เรียนและใบงาน
เกณฑ์ผ่านทา
ถูกต้อง 60% ขึ้น
ไป
2.แบบประเมินด้าน
ทักษะและด้านจิต
พิสัยเกณฑ์ผ่าน คือ
พอใช้
3.แบบสังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคลเกณฑ์
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คุณธรรม
พฤติกรรมการ
จริยธรรม ค่านิยม ทางานกลุ่ม
และคุณลักษณะ -แบบประเมิน
อันพึงประสงค์
คุณธรรม
จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ผ่านต้องไม่มีช่อง
ปรับปรุง
4.แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม เกณฑ์
ผ่าน 60% ขึ้นไป
5.แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คะแนน
ขึ้นอยู่กับการ
ประเมินตามสภาพ
จริง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1.
ครูชี้นาให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงในการซื้อหรือขายสินค้า
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ 4 วิธี คือ
1. เข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO)
2. เข้าหลัง-ออกก่อน (LIFO)
3. ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Method)
4. เจาะจง (Specific Identification Method)
5. ปรับปรุงบัญชีและบันทึกรายการได้
3. ครูอภิปรายให้ผู้เรียนได้เห็นความสาคัญและความจาเป๐นเกี่ยวกับการต้นทุนสินค้าคงเหลือ
4. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5. ครู แ ละนั ก ศึ ก ษาช่ ว ยกั น ทบทวนความรู้ เ กี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงเหลื อ และยกตั ว อย่ า งรายการ
ประกอบการต้นทุนสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากต้นทุน
สินค้าคงเหลือ มีความสาคัญต่อการศึกษาและใช้ในชีวิตประจาวัน
6. ครูใช้คาถามแบบเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสนใจเรื่อง ต้นทุนสินค้าคงเหลือ หากไม่
มีใครตอบก็จะเรียกเป๐นรายบุคคล
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
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กิจกรรมผู้สอน
1. ครูผู้สอนอภิปรายและแนะนาต้นทุนสินค้าคงเหลือ
2. ครูผู้สอนอภิปรายและแนะนาต้นทุนสินค้าคงเหลือ
3. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาต้นทุนสินค้าคงเหลือ ที่ควรทราบ เพื่อให้ผู้เรียนบันทึกรายการ
นาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
4. ครูเป๐นที่ปรึกษา ให้คาแนะนา และคอยช่วยเหลือผู้เรียน
5. ครูแนะนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ให้แบ่งกลุ่มคละกัน คือ เรียนดี ปานกลาง และอ่อน ให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
6. ครูเป๐นที่ปรึกษาของผู้เรียน
7. สรุปเนื้อหาเพิ่มเติมให้ผู้เรียน
กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-7 คน ร่วมกันศึกษาตามใบงาน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาตามใบงานดังนี้
กลุ่มที่ 1 ความหมายของสินค้าคงเหลือ
กลุ่มที่ 2 การคานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
กลุ่มที่ 3 การคานวณต้นทุนขาย
กลุ่มที่ 4 งบต้นทุนขายการจัดทางบทดลอง
2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการซักถามป๎ญหาหรือข้อสงสัยในการ
นาเสนอของแต่ละกลุ่ม
4. ให้ทุกกลุ่มนาส่งผลงานครูเพื่อประเมินผล
5. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ 5-7 คน โดยแต่งตั้งประธานและเลขานุการกลุ่มเอง
6. ให้ กลุ่มที่ 1 ศึกษาใบงานสินค้าคงเหลือ แล้วนามาสรุปและรายงานหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 2 ศึกษาใบงานต้นทุนขาย แล้วนามาสรุปและรายงานหน้าชั้นเรียน โดยกาหนดโจทย์เอง
ตามความเหมาะสม
กลุ่มที่ 3-4 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
7. นาส่งผลงานให้ครูผู้สอนประเมินผล
กิจกรรมรวบยอด
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียนมาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอะไรได้บ้างสาหรับผู้เรียน
2. ให้แต่ละกลุ่มแต่งโจทย์พิเศษ พร้อมเฉลยส่งครู ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
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4. ให้ผู้เรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน (10 นาที)
5. ให้ผู้เรียนทาแบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 5
กิจกรรมเสนอแนะ
ครูควรมอบหมายแบบฝึกปฏิบัติให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและเฉลยทาความเข้าใจร่วมกันและอธิบายเพิ่มเติม
นักเรียนที่ไม่เข้าใจและปฏิบัติได้
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
3. แผนการสอน
4. ใบงาน

8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

67
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................
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.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

ใบงาน
เรื่อง สินค้าคงเหลือปลายงวด
วัตถุประสงค์
คาสั่ง

เพื่อสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
และงบต้นทุนสินค้าขาย

การคานวณต้นทุนสินค้าขาย

1. ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละประมาณ 5-7 คน
2. ให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ ค้นคว้า ศึกษาการคานวณราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีต่างๆ ดังนี้
- วิธี FIFO
- วิธี LIFO
- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
- วิธีเจาะจง
3. ให้ผู้เรียนกาหนดโจทย์ตัวอย่างเองตามเนื้อหาการเรียนการสอน
4. ให้ส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียนและแสดงการคานวณประกอบ
5. นาผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล
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กลุ่มที่……… 1……………………………………………….
2……………………………………………….
3……………………………………………….
4……………………………………………….
5……………………………………………….

เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………
เลขที่…………

ประธานกลุ่ม
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เลขานุการกลุ่ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องรายการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี
และงบทดลองหลังรายการปรับปรุง
เวลา 12 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
สมรรถนะประจารายวิชา
ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. บอกความหมายและและวัตถุประสงค์ของรายการปรับปรุง
2. ประเภทของรายการปรับปรุง
3. วิธีบันทึกรายการปรับปรุงและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
4. การแก้ไขข้อผิดพลาด
5. การบันทึกรายการกลับบัญชี
6. งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
7. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ไปเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี
ความกตัญํูกตเวที
2. ความคิดรวบยอด
รายการปรับ ปรุงเป๐นรายการที่สาคัญรายการหนึ่งที่กิจการต้องทาในวันสิ้นงวดบัญชี เพราะมีผลให้งบ
การเงินแสดงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินถูกต้องตรงกับความเป๐นจริง
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
- บอกความหมายและและวัตถุประสงค์ของรายการปรับปรุง
- ประเภทของรายการปรับปรุง
- การแก้ไขข้อผิดพลาด
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3.2 ด้านทักษะ (p)
- วิธีบันทึกรายการปรับปรุงและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
- การแก้ไขข้อผิดพลาด
- การบันทึกรายการกลับบัญชี
- งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงได้
- รู้และเข้าใจ ความหมายรายการปรับปรุงได้
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการในประเภทของสมุดรายวันเฉพาะได้
- นักเรียนรู้และเข้าใจและตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวิธีต่างๆ ได้
- นักเรียนสามารถปรับปรุงบัญชีและบันทึกรายการได้
- นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอน
สามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
สนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
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- พิจารณาน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาชี้แนวทางการดารงอยู่จากความสามารถในการพึ่งตนเอง
เป๐นหลัก ที่เน้นความสมดุลยทั้งแนวคิดที่คานึงถึงความสานึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลา ตี
รายการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง ได้ถูกต้อง สามารถปรับประยุกต์ใช้ใน
การดารงชีวิตได้
2. เงื่อนไขความพอเพียง
- โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้อง รู้เรื่องรายการปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี
และงบทดลองหลังรายการปรับปรุงได้
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K))
- บอกความหมายและและวัตถุประสงค์ของรายการปรับปรุง
- ประเภทของรายการปรับปรุง
- การแก้ไขข้อผิดพลาด
ทักษะกระบวนการ (P)
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป๐นสาคัญของสินค้าคงเหลือปลายงวดเพื่อให้ผู้เรียนนาไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
- วิธีบันทึกรายการปรับปรุงและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป
- การแก้ไขข้อผิดพลาด
- การบันทึกรายการกลับบัญชี
- งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุงได้
- รู้และเข้าใจ ความหมายรายการปรับปรุงได้
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิ ด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
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3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการในประเภทของสมุดรายวันเฉพาะได้
- นักเรียนรู้และเข้าใจและตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวิธีต่างๆ ได้
- นักเรียนสามารถปรับปรุงบัญชีและบันทึกรายการได้
- นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอน
สามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความ
สนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงาน
3. แบบฝึกหัดปฏิบัติ
4. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- แบบทดสอบ
-บอกความหมายและ - รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรายการ - ประเมินแบบ
ทดสอบก่อนและหลัง ก่อนและหลัง
และวัตถุประสงค์ของ ปรับปรุง
เรียน
เรียน
- ปรับปรุงบัญชีและบันทึก
รายการปรับปรุง
- ประเมินทักษะแบบ - แบบฝึกปฏิบัติ
-ประเภทของรายการ รายการได้
ฝึกปฏิบัติและด้านจิต - กิจกรรม
ปรับปรุง
พิสัย
- แบบสังเกต
-วิธีบันทึกรายการ
- การสังเกตและ
พฤติกรรม
ปรับปรุงและผ่าน
ประเมินด้าน
-แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม
รายการไปบัญชีแยก
ค่านิยม และ
จริยธรรม
ประเภททั่วไป
คุณลักษณะอันพึง
ค่านิยมและ
-การแก้ไข
ประสงค์
คุณลักษณะอัน
ข้อผิดพลาด
พึงประสงค์
-การบันทึกรายการ
กลับบัญชี

เกณฑ์การประเมิน
- แบบประเมินผลการ
เรียนรูห้ ลังเรียนและ
ใบงาน เกณฑ์ผ่านทา
ถูกต้อง 60% ขึ้นไป
2.แบบประเมินด้าน
ทักษะและด้านจิต
พิสัยเกณฑ์ผ่าน คือ
พอใช้
3.แบบสังเกต
พฤติกรรมเกณฑ์ผ่าน
60% ขึ้นไป
5.แบบประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและ
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- งบทดลองหลัง
รายการปรับปรุง

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตาม
สภาพจริง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วย
2. ครูทบทวนความรู้เดิมเมื่อคาบเรียนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการผ่านรายการปรับปรุงได้โดยใช้คาถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนตอบ
3. ครู แนะน ารูป แบบการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้กระบวนการกลุ่ มให้ ผู้เรียนมีส่ ว นร่วมใน
กระบวนการอย่างจริงจัง เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกันจนเกิดความคิดรวม
ยอด
4. ครูแจ้งผลการเรียนที่คาดหวังในสัปดาห์นี้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมผู้สอน
1. ครูอธิบายเนื้อหาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่อง การปรับปรุงบัญชีและบันทึกรายการ โดยใช้ใบ
ความรู้ประกอบการบรรยาย ประกอบด้วยตัวอย่างข้อมูลรายการค้าต่างๆ และครูสาธิตวิธีการบันทึกรายการค้าใน
สมุดต่างๆ และทารายละเอียดเจ้าหนี้ ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปวิธีการคานวณราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้คาถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนตอบ
2. สุ่มผู้เรียนออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับรายการปรับปรุงและการปรับปรุง
กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ผู้เรียนจับกลุ่มคละกัน ประกอบด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละประมาณ 5-7 คน โดย
ให้ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ตามใบงาน
2. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง ด้วยการปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องกันแล้วจึงลงมือปฏิบัติการ
บันทึกรายการค้าต่างๆ ในสมุดรายวันของแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบ
3. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอวิธีการบันทึกบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นาผลงานส่งครูทุกกลุ่มเพื่อประเมินผล
กิจกรรมรวบยอด
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปว่าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า สามารถนาไปบูรณาการกับ
อาชีพในชีวิตประจาวันอะไรได้บ้าง
2. ให้ผู้เรียนสรุปโดยทาแบบฝึกหัด

75

กิจกรรมเสนอแนะ
1. ครูและผู้เรียนสรุปว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปบูรณาการกับอาชีพในชีวิตประจาวันอะไรได้บ้าง
2. ให้ผ้เู รียนสรุปโดยทาแบบฝึกหัด
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน/หลังเรียน
3. แผนการสอน
4. ใบงาน
8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
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รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และงบการเงิน เวลา 14 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
สมรรถนะประจารายวิชา
กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน
ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติและทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง
2. ปฏิบัติและทางบการเงิน
2. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี
ความกตัญํูกตเวที
2. ความคิดรวบยอด
หลังจากที่กิจการจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุงบัญชีแล้ว กิจการสามารถจะจั ดทางบการเงินได้
ทันที แต่เพื่อความสะดวกและป้องกันการผิดพลาด กิจการอาจจัดทากระดาษทาการชนิด 8 ช่องขึ้นก่อน เพื่อ
ช่วยให้การจัดทางบการเงินเป๐นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
- กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน
3.2 ด้านทักษะ (p)
- รู้และเข้าใจ กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน
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3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการประเภทของสมุดรายวันเฉพาะได้
- รู้และเข้าใจ ความหมายและประเภทของสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวิธีต่างๆ ปรับปรุงบัญชีและ
บันทึกรายการได้
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่า งมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- นักเรียนรู้และเข้าใจกระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงานทางการเงินได้
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
2. เงื่อนไขความพอเพียง
-โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้องรู้ เรื่องกระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และงบการเงิน ได้
การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K))
- กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน
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ทักษะกระบวนการ (P)
- รู้และเข้าใจ กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการประเภทของสมุดรายวันเฉพาะได้
- รู้และเข้าใจ ความหมายและประเภทของสินค้าคงเหลือปลายงวดตามวิธีต่างๆ ปรับปรุงบัญชีและ
บันทึกรายการได้
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- นักเรียนรู้และเข้าใจกระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงานทางการเงินได้
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงาน
3. แบบฝึกหัดปฏิบัติ
4. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)
การจัดทากระดาษทา
การชนิด 8 ช่องและ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
- ประเมินแบบ
- แบบทดสอบ
จัดทากระดาษทาการชนิด 8 ทดสอบก่อนและหลัง ก่อนและหลัง

- แบบประเมินผลการ
เรียนรูห้ ลังเรียนและ
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รายงานทางการเงิน

ช่อง และรายงานทางการ
เงิน

เรียน
- ประเมินทักษะแบบ
ฝึกปฏิบัติและด้านจิต
พิสัย
- การสังเกตและ
ประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

เรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
- กิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
-แบบประเมิน
คุณธรรม
จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ใบงาน เกณฑ์ผ่านทา
ถูกต้อง 60% ขึ้นไป
2.แบบประเมินด้าน
ทักษะและด้านจิต
พิสัยเกณฑ์ผ่าน คือ
พอใช้
3.แบบสังเกต
พฤติกรรมเกณฑ์ผ่าน
60% ขึ้นไป
5.แบบประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตาม
สภาพจริง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วย
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันทบทวนการบันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และ การ
จัดทางบทดลอง กระดาษทาการ 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น
3. ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียนทราบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมผู้สอน
1. ผู้สอนแนะนาขั้นตอนการจัดทากระดาษทาการ 8 ช่อง และรายงานทางการเงินให้ผู้เรียนทาความ
เข้าใจและปฏิบัติได้
2. ผู้สอนอภิปรายและสาธิตการจัดทากระดาษทาการ 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน ตามลาดับ
ขั้นตอนการจัดทา พร้อม ยกตัวอย่างประกอบ
3. เป๐นที่ปรึกษาของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. อธิบายเนื้อหาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการจัดทากระดาษทาการ 8 ช่อง และรายงานทางการ
เงิน
กิจกรรมผู้เรียน
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน 15 ข้อ
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2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป๐นกลุ่มๆ ละ 5-7 คน โดยคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน
3. ให้กลุ่มผู้เรียนศึกษาหาความรู้เรื่องกระดาษทาการ 8 ช่อง และรายงานทางการเงินดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษา ค้นคว้า และให้ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนในการทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และ
รายงานทางการเงิน (แบบฟอร์ม)
กลุ่มที่ 2 ศึกษา ค้นคว้า และให้ความรู้ เรื่อง การจัดทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงาน
ทางการเงิน โดยกาหนดโจทย์ตัวอย่างประกอบการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเอง และ
กาหนดให้มีผลกาไรสุทธิ
กลุ่มที่ 3 ศึกษา ค้นคว้า และให้ความรู้ เรื่อง การจัดทากระดาษทาการชนิด 8 ช่อง และรายงาน
ทางการเงิน โดยกาหนดโจทย์ตัวอย่างประกอบการอภิปรายหน้าชั้นเรียนเอง และ
กาหนดให้มีผลขาดทุนสุทธิ
กลุ่มที่ 4 ศึกษา ค้นคว้า และแต่งโจทย์พิเศษกลุ่มละ 1 ข้อ เรื่อง การจัดทากระดาษทาการ 8 ช่อง
และรายงานทางการเงิน
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียน และจัดทาสื่อการเรียนที่สามารถทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นๆ แสดงความคิดเห็น
6. นาส่งผลงานให้ครูผู้สอนเพื่อประเมินผล
7. ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มปฏิบัติตามใบงาน
กิจกรรมรวบยอด
1. ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทากระดาษทาการ 8 ช่อง และ
รายงานทางการเงิน โดยการถาม-ตอบ และการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
2. ให้ผู้เรียนฝึกทาใบงานท้ายหน่วยการเรียนเพื่อให้เกิดความชานาญ
กิจกรรมเสนอแนะ
1. ครูและผู้เรียนสรุปว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปบูรณาการกับอาชีพในชีวิตประจาวันอะไรได้บ้าง
2. ให้ผู้เรียนสรุปโดยทาแบบฝึกหัด
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003) ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
3. แผนการสอน
4. ใบงาน
8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)

10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
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12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
...................................................................................................................................... .......
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
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.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี เวลา 10 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
สมรรถนะประจารายวิชา
ปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทซื้อขายสินค้าตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปิดบัญชี
2. รายการการปิดบัญชี
3. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้
ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี
ความกตัญํูกตเวที
2. ความคิดรวบยอด
หลังจากที่กิจการจัดทางบทดลองหลังรายการปรับปรุงบัญชีแล้ว กิจการสามารถจะจัดทางบการเงินได้
ทันที แต่เพื่อความสะดวกและป้องกันการผิดพลาด กิจการต้องปิดบัญชี เพื่อช่วยให้การจัดทางบการเงินเป๐นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรบัญชี คือการปิดบัญชี เพื่อสรุปผลการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
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3.1 ด้านความรู้ (K)
- บอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการปิดบัญชี ได้
- บอกประเภทของรายการการปิดบัญชีได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
- รู้และเข้าใจ บันทึกรายการปิดบัญชีได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการปิดบัญชีได้
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่า งมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- นักเรียนรู้และเข้าใจบันทึกรายการปิดบัญชีได้
4. การบูรณาการ
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.หลักการความพอเพียง
- นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ
สังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้
ความรักสามัคคี ความกตัญํูกตเวที
2. เงือ่ นไขความพอเพียง
-โดยยึดหลักเงื่อนไขของนักบัญชีที่ต้องรู้ เรื่องการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี ได้
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การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
5. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ (K))
- บอกความหมายและวัตถุประสงค์ของการปิดบัญชี ได้
- บอกประเภทของรายการการปิดบัญชีได้
ทักษะกระบวนการ (P)
- รู้และเข้าใจ บันทึกรายการปิดบัญชีได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการปิดบัญชีได้
- เตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานได้อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสาเร็จภายในเวลาที่กาหนดอย่างมีเหตุและผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีคุณธรรมจริยธรรม
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1 . มีทักษะการฟ๎ง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน ได้รับรู้สิ่งที่ได้ยิน ตีความและจับความสิ่งที่
รับรู้นั้นเข้าใจและจดจาไว้ เพื่อการเรียนรู้ และสนใจเรื่องที่ฟ๎ง ทาความเข้าใจ จับประเด็นสาคัญและคิดวิเคราะห์
แยกแยะข้อความ พิจารณาจุดมุ่งหมายของผู้พูด เหตุผล มีความเป๐นไปได้น่าเชื่อถือ
2. มีทักษะการพูด การใช้ถ้อยคา อธิบายถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยการบรรยาย รายงานแสดง
ความคิดเห็น และเข้าได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. มีทักษะการอ่าน การรับรู้ข้อความในการที่เรียนรู้ โดยวิธี การอ่านทบทวน จดจา ทาความเข้าใจ
สรุปสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน แยกแยะความรู้ ตีความ แปลความ วิเคราะห์
4. มีทักษะการเขียน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเขียน
บรรยายอธิบาย ถูกต้องได้อย่างชัดเจน เหมาะสม เป๐นระเบียบ
5. มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการปฏิบัติสามารถบอกหลักการในการบันทึกบัญชี
- นักเรียนรู้และเข้าใจบันทึกรายการปิดบัญชีได้ชนิ้ งานหรือภาระงาน
1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. ใบงาน
3. แบบฝึกหัดปฏิบัติ
4. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและทักษะ
ประเมินผล (จุดเน้น)

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน
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- ประเมินแบบ
การบันทึกรายการการ - รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทดสอบก่อนและหลัง
บันทึกรายการการปิดบัญชี
ปิดบัญชี
เรียน
- ประเมินทักษะแบบ
ฝึกปฏิบัติและด้านจิต
พิสัย
- การสังเกตและ
ประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

- แบบทดสอบ
ก่อนและหลัง
เรียน
- แบบฝึกปฏิบัติ
- กิจกรรม
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
-แบบประเมิน
คุณธรรม
จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

- แบบประเมินผลการ
เรียนรูห้ ลังเรียนและ
ใบงาน เกณฑ์ผ่านทา
ถูกต้อง 60% ขึ้นไป
2.แบบประเมินด้าน
ทักษะและด้านจิต
พิสัยเกณฑ์ผ่าน คือ
พอใช้
3.แบบสังเกต
พฤติกรรมเกณฑ์ผ่าน
60% ขึ้นไป
5.แบบประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตาม
สภาพจริง

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วย
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันทบทวนการบันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และ การ
จัดทางบทดลอง กระดาษทาการ 8 ช่อง และรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น และนักเรียนรู้และ
เข้าใจบันทึกรายการปิดบัญชีได้
3. ผู้สอนแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในสัปดาห์นี้ให้ผู้เรียนทราบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรมผู้สอน
กิจกรรมนาสู่การเรียนรู้
1. ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วย
2. ครูทบทวนการบันทึกรายการต่างๆในสมุดรายวันทั่วไปที่ผู้เรียนเคยศึกษามาแล้วด้วยการถาม-ตอบ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้มากขึ้น
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในสัปดาห์นี้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
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กิจกรรมผู้สอน
1. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียน
3. อธิบายเนื้อหาตามจุดประสงค์การปิดบัญชี โดยใช้ใบความรู้ประกอบการบรรยาย ซึ่งประกอบด้วย
ตัวอย่างข้อมูลต่างๆ
4. ผู้สอนสาธิตวิธีการการปิดบัญชี
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป๐นกลุ่มๆ ละ 5-7 คน
3. ให้ร่วมอภิปราย เพื่อวิเคราะห์ความหมายและวัตถุประสงค์ของการการปิดบัญชี ประเภทของ
รายการการปิดบัญชี และวิธีบันทึกรายการการปิดบัญชี โดยยกตัวอย่างประกอบด้วย
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผล
5. ให้ผู้เรียนคนอื่นๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น
6. นาส่งผลงานเพื่อประเมินผล
7. ให้ทุกกลุ่มปฏิบัติตามใบงาน
กิจกรรมรวบยอด
1. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการบันทึกรายการต่างๆ และสาธิตการบันทึกรายการ
3. ให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใช้คาถามกระตุ้น
กิจกรรมเสนอแนะ
1. ครูและผู้เรียนสรุปว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปบูรณาการกับอาชีพในชีวิตประจาวันอะไรได้บ้าง
2. ให้ผู้เรียนสรุปโดยทาแบบฝึกหัด
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 (2200-1003)
2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
3. แผนการสอน
4. ใบงาน
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8. ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
9. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางศุภมาส ศรีแดงบุตร)
10. ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
11. ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
12.1 ผลการเรียนรู้
12.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
12.1.2 . ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................. คน คิดเป๐นร้อยละ.................................
1 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
12.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)……………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
12.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)………………………………………………………………………………….
12.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………..
12.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) …………………………………….…………………
12.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
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12.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................
12.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
ลงชื่อ...........................................
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ตาแหน่ง ครู

