แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน : การออกแบบกระบวนการสอนวิ ชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง อาจารย์วฒั นี รัมมะพ้อ

คณะวิชา/หน่วยงาน คณะบัญชี

อาจารย์วฒั นี รัมมะพ้อ

คณะวิชา/หน่วยงาน คณะบัญชี

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
เลขานุ การคณะและอาจารย์ประจําคณะบัญชี รั บผิดชอบงานสอนที่ผ่านมาในรายวิชาต่าง ๆ เช่น ACC151
หลักการบัญชี 1 ACC152 หลักการบัญชี 2 ACC333 โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี ACC326 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และACC100 บัญชีการเงิน
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
“การออกแบบกระบวนการสอนวิชาโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี”
5. บริบทหรือความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
ได้เริ่ มรับผิดชอบการสอนในรายวิชา ACC333 โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชีต้ งั แต่ปีการศึกษา 2554 ซึ่ ง
รายวิชาดังกล่าวเป็ นรายวิชาภาคปฏิบตั ิในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการบันทึกรายการ
บัญชี การบันทึกบัญชีในระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบการซื้ อ ระบบการขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบบัญชีแยก
ประเภท การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน
ซึ่ งในรายวิชามี ความยาก แต่ตนเองคิดว่าเมื่ อได้รับโอกาสจากคณะจึ งพยายามใฝ่ หาความรู้ โดยเข้ารั บการ
อบรมจากบริ ษทั เจ้าของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทั้งบริ ษทั ออโต้ไฟล์ท จํากัด และบริ ษทั เอกซ์เพรสซอฟแวร์ กรุ๊ ป จํากัด
รวมถึงการขอเข้าเรี ยนในห้องเรี ยนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังกล่าว ก็ได้รับความอนุ เคราะห์
จากอาจารย์เปรมารัช วิลาลัย เป็ นอย่างดี
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาํ ให้ งานนั้นประสบความสํ าเร็จ
6.1 วิธีการสอนที่ใช้สอน
6.1.1 จะต้องเตรี ยมการสอนมาอย่างดี โดยศึกษาทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี และนํามาประยุกต์ใช้ใน
การทํากรณี ศึกษาเพื่อให้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิในห้อง ซึ่ งในระหว่างการเรี ยนการสอนจะสอดแทรกเนื้อหาภาคทฤษฎีและ
การฝึ กปฏิ บตั ิโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางบัญชี โดย เริ่ มตั้งแต่การตั้งบริ ษทั การจัดทําฐานข้อมูลบริ ษทั การวิเคราะห์
รายการค้าและการบันทึกบัญชี การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี จนกระทัง่ การออกรายงานทางการเงิน
6.1.2 การมอบหมายงานให้ท าํ เป็ นกลุ่ม โดยให้นัก ศึ ก ษาทํา รายงาน ซึ่ งนัก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ม จะต้อ งคิ ด
กรณี ศึกษาขึ้นมาใหม่ กลุ่มละ 1 บริ ษทั เป็ นธุรกิจพาณิ ชยกรรม และเริ่ มตั้งแต่การตั้งบริ ษทั การจัดทําฐานข้อมูลบริ ษทั
การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชี การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี จนกระทัง่ การออกรายงานทางการเงิน และมี
1

การนําเสนอกรณี ศึกษาหน้าชั้นเรี ยน ซึ่ งปั จจุบนั ให้นกั ศึกษาหาข้อมูลจาก OTOP ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเปลี่ยนจังหวัดใน
แต่ละภาคการศึกษา ในการใช้ขอ้ มูลจาก OTOP เพื่อเป็ นการปลูกจิตสํานึ กให้กบั นักศึกษารักความเป็ นไทยและสิ นค้า
ไทย
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทที่ าํ ให้ เกิดความสํ าเร็จ
7.1 การกําหนดข้อตกลงในการเรี ยนร่ วมกัน โดยมีการกําหนดเวลาการเช็คชื่อเข้าเรี ยน เวลา 8.45 น. โดยชี้แจงเหตุผล
และปัญหาให้นกั ศึกษาทราบว่าถ้ามาเรี ยนสาย จะทําให้ไม่สามารถเรี ยนได้ทนั เนื่องจากเป็ นรายวิชาปฏิบตั ิ และข้อมูลต่างๆ
ที่บนั ทึ กจะมี ความเชื่ อมโยงต่อเนื่ องกัน และหากนักศึกษาคนใดมาสายก็จะต้องมาคอยถามเพื่อนข้างๆ ซึ่ งก็จะเป็ นการ
รบกวนสมาธิ ของเพื่อนด้วย ดังนั้นนักศึกษาทุ กคนจะต้องมี วินัยและรั บผิดชอบตนเองที่ จะต้องเข้าเรี ยนให้ตรงเวลาที่
กําหนด
7.2 การกําหนดข้อตกลงและกฎเกณฑ์ในการทํารายงาน โดยมีการกําหนดตารางเวลาในการส่ งรายงานเป็ นระยะเพื่อดู
ความคืบหน้าของรายงานตามเนื้อหาที่ได้ศึกษาในแต่สัปดาห์
7.2.1 การกําหนดตารางชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา จํานวน 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์จะติดไว้ที่หน้าห้องพักของ
อาจารย์ และชัว่ โมงแนะนําในการจัดทํารายงานนอกชั้นเรี ยนทาง E-mail / Facebook Group / Line Group และเบอร์
โทรศัพท์มือถือของอาจารย์
7.2.2 ความพยายามและเสี ยสละเวลาในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ความรู้ และคําปรึ กษาให้แก่นักศึกษา ซึ่ งการ
ทุ่มเทเวลาให้แก่นกั ศึกษาในการจัดทํารายงานของนักศึกษาอย่างละเอียดด้วยความเป็ นกันเอง ซึ่ งการจัดทํารายงานเพื่อฝึ ก
ความรับผิดชอบ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆในบทบาทผูน้ าํ และผูต้ าม ทําให้เกิดความรัก ความสามัคคีท้ งั ในกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์เอง จึงทําให้
นักศึกษารู้ สึกใกล้ชิด สนิ ทสนม ไว้วางใจ และเห็ นถึงความสําคัญในการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ดังนั้นจึ งมี รุ่นพี่ที่เคย
ศึกษาแล้วไปบอกต่อกับรุ่ นน้องถึงประโยชน์ในการศึกษาและนําไปใช้ในชีวิตการทํางานได้จริ ง
8. ผู้ทมี่ สี ่ วนร่ วมทําให้ เกิดความสํ าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น
8.1 นักศึกษาในชั้นเรี ยนที่ให้ความร่ วมมือในการจัดการเรี ยนการสอน มีความตั้งใจในการเรี ยน การจัดทํารายงานและ
การนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
8.2 รุ่ นพี่ที่ได้บอกเล่าประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาทําให้มีขอ้ มูลและความรู้ในการสมัครงาน /
การทดสอบปฏิบตั ิ / การสอบสัมภาษณ์งาน และการปฏิ บตั ิงานจริ ง เพื่อแนะนําให้รุ่นน้องเพื่อมาศึกษาวิชาโปรแกรม
สําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่ าว
อุปสรรคที่สาํ คัญ
1. ข้อจํากัดในด้านเวลาในการสอน ซึ่ งบางครั้งถ้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมสําเร็ จรู ปมีปัญหา ไม่
สามารถใช้งานได้ แม้เพียงเครื่ องเดียวก็ตาม นักศึกษาจะรู้สึกกดดัน ไม่สามารถฝึ กปฏิบตั ิได้ ซึ่ งจะต้อง
แก้ไขปัญหาให้กบั นักศึกษาให้สามารถใช้ได้งานและฝึ กปฏิบตั ิได้ทนั ดังนั้นจะไม่สามารถทําการสอนได้

ตามกําหนดที่วางแผนการสอนมา จึงส่ งผลทําการสอนเสร็ จไม่ทนั เวลาที่กาํ หนด
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา จึงกําหนดข้อตกลงกับนักศึกษาในรายวิชาเกี่ยวกับตารางเรี ยน ตั้งแต่เวลา 8.30 –
16.00 น. ดังนั้นหากไม่เกิดปัญหาใดๆ ก็จะสามารถเลิกสอนก่อนเวลาที่กาํ หนดได้
2. เป็ นวิ ช าที่ ต ้อ งให้ เ วลากับ นัก ศึ ก ษามากซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ การทํา งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะ
เนื่องจากงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาทําเป็ นกลุ่ม เป็ นงานที่เริ่ มตั้งแต่ตน้ ภาคการศึกษา และต้องให้มีการ
ส่ งงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าเป็ นระยะๆ พร้อมด้วยต้องมีการให้คาํ แนะนําเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ในการพัฒนากรณี ศึกษาและความขัดข้องที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมที่ใช้
แนวทางแก้ไขปั ญหา ต้องเสี ยสละและจัดเวลาให้กบั นักศึกษา และต้องทําอย่างเท่าเทียมกัน จําเป็ นต้องให้
เวลาเต็มที่ท้ งั ในเวลางานและนอกเวลางาน คิดว่าสิ่ งที่ผลักดันให้เราทําเช่นนี้ ได้ดว้ ยความเป็ นครู ที่ตอ้ งให้ความสําคัญ
กับนักศึกษามาเป็ นอันดับ 1 เพราะฉะนั้นงานในคณะเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งรั บผิดชอบตามมา ส่ วนงานวิชาการส่ วนตัวอยู่
อันดับหลังสุ ด
10. ผลลัพธ์ หรือความสํ าเร็จทีเ่ กิดขึน้ คือ
ได้รับผลประเมินการสอนของนักศึกษาในระดับดีมาก มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่เริ่ มสอนวิชาโปรแกรม
สําเร็ จรู ปเพื่องานบัญชี
11. การเรียนรู้ ของผู้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ ความสํ าเร็จดังกล่าว
เป็ นการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ป ระสบการณ์ ใ นการสอนนัก ศึ ก ษาในห้อ งเรี ย น และนํา มาประยุก ต์ใ ช้เ พื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในชั้นเรี ยน
12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง
เกิ ดความเข้าใจและความชํานาญในการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ประสบการณ์ ในการสอนในแต่ภาค
การศึกษามาเพื่อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
13. ผลงานเชิงประจักษ์ ของผู้เล่าเรื่อง คือ
1. นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้ว กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์เรี ยนวิชานี้ และประโยชน์ ที่นาํ ไปใช้ใน
การสมัครงาน(ทั้งสัมภาษณ์และการปฏิบตั ิ) ให้แก่รุ่นน้อง และในการติดตามบัณฑิต
2. ได้รับการยอมรับของนักศึกษา โดยผลการประเมินการสอนของนักศึกษาได้รับคะแนนระดับดีมากตั้งแต่
ปี การศึกษา 2554 – 2556 และได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 3 ปี ซ้อน

