รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3563124 ระบบสารสนเทศทางบัญชีและการเงิน
Information Systems for Accounting and Finance
2. จํานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์จิรวัฒน์ ปิ ยเศรษฐ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
25 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้พื ้นฐานทางด้ านระบบบัญชีและการเงินของ
ธุรกิจ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการเงินสามารถ
ใช้ โปรแกรมประยุกต์ ด้ านบัญชีและการเงิน เพื่องานบัญชี การวิเคราะห์การลงทุน การบริ หารสภาพ
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คล่อง และ การจัดทํางบการเงินได้ รวมถึงทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ งานเพื่อแก้ ปัญหา
ตัดสินใจ และ เลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางด้านบัญชี
และการเงิน ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย และทันเหตุการณ์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงแนวคิด พืน้ ฐานทางด้านการบัญชี และการเงิน ศึกษาระบบสารสนเทศทางด้าน
การบัญชี และการเงิน สําหรับผู้บริหารงาน และระดับผู้ปฏิบตั ิงาน สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์
ด้านการบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์ก ารลงทุ น การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน เข้าใจถึง
หลักการจัดทํางบการเงิน ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการจัดทํางบการเงิน
Course Description

The concept of fundamental in accounting and finance; the information
systems for accounting and finance for management and operations level;
Students are able to analyse in investment and liquidity management; understand
the concept of financial statements

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัวโมงต่
่
อ สอนเสริ มตามความ
ภาคการศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
การฝึกปฏิบตั ิ 30
ชัวโมงต่
่
อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง

การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึกษาผ่านชัว่ โมงเรี ยนและเว็บไซต์ของระบบบริหาร
การศึกษา โดยจัดเวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
2
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรับผิดชอบ มีวนิ ัย มีความรูแ้ ละสามารถปฏิบตั ิ ตามหลักการบัญชีและ
การเงิน ทีถ่ ูกต้อง
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามเข้าใจถึงจริยธรรมในการใช้สารสนเทศทางการบัญชีและการเงินอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายและยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการเงิน ขององค์กร
ธุรกิจต่างๆ
- อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นการสร้างเสริมวินัยเกีย่ วกับการเรียนรู้ การตรงต่อเวลา
และให้ความสําคัญต่อจริยธรรมในวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชันเรี
้ ยนและในโอกาสที่ภาควิชาฯ/คณะจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวินยั ต่อการเรี ยน การตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยน
- การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่กําหนดให้ ได้ ถกู ต้ องและตรงเวลา
- การมีส่วนร่วมในชัน้ เรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ีต้องได้ รับ
ความรูใ้ นหลักการ ทฤษฏี เกีย่ วกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการเงิน การใช้งานระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและการเงิน ได้อย่างถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล การแสวงหาความรู้ บน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจากระบบฐานข้อมูล
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย การยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
- การมอบหมายงานเพื่อฝึกหัดการ การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและการเงิน
- การร่ วมอภิปราย โดยใช้ วิธี Problem-based learning และเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมของชันเรี
้ ยน
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- การทํารายงานกลุม่ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการเงินและการ
นําเสนอรายงาน
- การเข้ าชันเรี
้ ยน และการสอบข้ อเขียน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic thinking) เกีย่ วกับการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการเงิน
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุ่ม เพื่อทํารายงานในกรณีศกึ ษาต่างๆ
- มอบหมายงานกลุ่มให้รจู้ กั ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน
มีการคิดวิเคราะห์และการออกแบบระบบตามหลักการและทฤษฎีอย่างถูกต้อง และเลือกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
- การถาม-ตอบ และร่ ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่ ไ ด้ พ บเห็ น มา โดยใช้ วิ ธี Problem-based
learning และเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3.3 วิธีการประเมินผล
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
- การวัดผลจากการประเมินโครงการและการนําเสนอ
- การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับหมาย
- พัฒนาการทํางานเป็ นทีมงาน โดยมีความเป็ นผู้นําและผู้ร่วมงานที่ดี
- พัฒนามนุษยสัมพันธ์และการเรี ยนรู้ร่วมกัน
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริ มในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น
- มอบหมายงานกลุม่ และทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้ นกั ศึกษาทํางานได้ กบั ผู้อื่นได้
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุม่ อย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง เพื่อนร่วมกลุม่ และนักศึกษาอื่นๆ ในชันเรี
้ ยน ทังด้
้ านความรับผิดชอบและด้ าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ และการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการใช้ตรรกะ และการใช้ฟงั ก์ชนของระบบ
ั่
- ทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการเงิน ทักษะในการเลือกใช้ เครื่ องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ทักษะในการนําเสนอรายงาน โดยใช้ รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้คน้ หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และกรณีศกึ ษาทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
- มอบหมายให้ทาํ โครงงานทางด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการเงิน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมิ น ผลจากรายงาน และรู ป แบบการนํ า เสนอด้ วยเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมภายใน
กําหนดเวลา
- ประเมินผลจากการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายผลงานการนําเสนอในชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1-2

3-4

หน่วยที่ 1
ระบบบัญชีเบือ้ งต้น
-สมการบัญชี
-การบันทึกรายการค้า
-การบันทึกรายการ โดย
หลักบัญชีคู่
-ผังบัญชี

หน่วยที่ 2
วงจรการปฏิ บตั ิ งาน

จํานวน
ชั่วโมง

8

8

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําตัว
และ อธิบายเนื ้อหารายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือ และ
อาจารย์ จิรวัฒน์
ปิยเศรษฐ์
website เพิ่มเติม
-อาจารย์สรุปประเด็น
ปั ญหา
-บรรยายประกอบ สื่อการ
สอน แผ่นใส/Power point
-อภิปรายและซักถาม
- อาจารย์ทบทวนป้อน
อาจารย์ จิรวัฒน์
ปิยเศรษฐ์
ข้ อมูลข้ อบกพร่องที่พบจาก
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สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

ทางบัญชีและการเงิ น
-การบันทึกสมุดรายวัน
แบบต่างๆ
-การทดสอบด้วยงบ
ทดลอง
-การทํางบการเงิน

5

6

7-8

หน่วยที่ 3
เทคนิ คการจัดทํา
รายงาน
-ประเภทของเอกสารของ
ระบบสารสนเทศ
-แผนภาพกระแสข้อมูล
-ผังงานระบบ
-ผังงานเอกสาร
-ผังงานโปรแกรม
หน่วยที่ 4
ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
-หลักการในการจัดทํา
สารสนเทศทางการบัญชี
-ประโยชน์จากสารสนเทศ
ทางการบัญชี
หน่วยที่ 5
ระบบบัญชีแยก
ประเภท และแบบของ
รายงานแบบต่างๆ
-คุณลักษณะของระบบ
-การสร้ างและบํารุงรักษา
แฟ้มข้ อมูลบัญชีหลัก

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
การทําแบบฝึ กปฏิบตั บิ ทที่
แล้ ว
- บรรยายประกอบสื่อ
แผ่นใส/Power Point
- ให้ นกั ศึกษาทําแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ

ผู้สอน

- การบรรยายประกอบสื่อ

4

4

8

แผ่นใส/Power Point
- อภิปรายและซักถาม
อาจารย์ จิรวัฒน์
- จัดกลุม่ สรุ ปและอภิปราย
ปิยเศรษฐ์
โดยให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กเขียน ผัง
ระบบและผังโปรแกรม
-บรรยายประกอบ สื่อการ
สอน แผ่นใส/Power point
- อภิปรายและซักถาม
อาจารย์ จิรวัฒน์
- ให้ นกั ศึกษาทําแบบฝึ ก
ปิยเศรษฐ์
ปฏิบตั ิ

-การบรรยายประกอบสื่อ
แผ่นใส/Power Point
-อภิปรายและซักถาม
-นักศึกษาส่งหัวข้ อ
โครงงาน

อาจารย์ จิรวัฒน์
ปิยเศรษฐ์

6
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9

10

11-12

13-14

หัวข้ อ/รายละเอียด
-การทํารายงานงบการเงิน
แบบต่างๆ
หน่วยที่ 6
ภาพกระแสข้ อมูลของ
ระบบบัญชีแยกประเภท
-Context Diagram ของ
ระบบ
-Data Flow Diagram
ของระบบ
หน่วยที่ 7
ระบบสารสนเทศด้ าน
จัดจําหน่ าย
- การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการพัฒนา
ระบบ
หน่วยที่ 8
ระบบสารสนเทศด้ าน
ลูกหนี ้ และระบบจัดซือ้
-คุณสมบัตขิ องระบบงาน
ด้ านลูกหนี ้ และระบบ
จัดซื ้อ
-การออกแบบโครงสร้ าง
ของระบบลูกหนี ้ และ
ระบบจัดซื ้อ
-ข้ อมูลที่ใช้ ในระบบลูกหนี ้
และระบบจัดซื ้อ
หน่วยที่ 9
ระบบสารสนเทศด้ าน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

- บรรยายประกอบ สื่อการ

4

4
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สอน แผ่นใส/Power point
-อภิปรายและซักถาม
-ให้ นกั ศึกษาทําแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ

อาจารย์ จิรวัฒน์
ปิยเศรษฐ์

-บรรยายประกอบ สื่อการ
สอน แผ่นใส/Power point
- อภิปรายและซักถาม
อาจารย์ จิรวัฒน์
ปิยเศรษฐ์
- ให้ นกั ศึกษาทําแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ
-บรรยายประกอบ สื่อการ
สอน แผ่นใส/Power point
- อภิปรายและซักถาม
- ให้ นกั ศึกษาทําแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ

อาจารย์ จิรวัฒน์
ปิยเศรษฐ์

-บรรยายประกอบ สื่อการ อาจารย์ จิรวัฒน์
ปิยเศรษฐ์
สอน แผ่นใส/Power point

7
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หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

เจ้ าหนี ้ และระบบสิ นค้ า
คงคลัง

15

16

หน่วยที่ 10
โครงงาน ระบบ
สารสนเทศทางการ
บัญชีและการเงิน
- ทบทวนเนือ้ หาวิชา

3

ผู้สอน

- นักศึกษานําเสนอโครงงาน
และ อภิปรายกับอาจารย์
ผู้สอน
อาจารย์ จิรวัฒน์
- สรุปและประเมินผล
ปิยเศรษฐ์
โครงงาน
- อภิปรายและซักถาม

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
แบบฝึ กปฏิบตั ิ และจิต
1
พิสยั

2

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- อภิปรายและซักถาม
- ให้ นกั ศึกษาทําแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ
-ส่งรายงานโครงงาน ที่
นักศึกษานําเสนอ

วิธีการประเมิน

-ผลงานจากฝึกปฎิบตั ิ
-การเข้าชัน้ เรียน
-ประเมินการพัฒนาตนเอง
- การจัดทํารายงาน และ
โครงงาน ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี นําเสนอผลงาน ตาม
กําหนดเวลาและเงือ่ นไขที่
และการเงิน
กําหนดให้
- ประเมินการทํางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื
-การมีส่วนร่วมในการถาม
ตอบและอภิปราย
สอบปลายภาค

ผลการสอบปลายภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

20%

13,14,15

40%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%
8
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
มนู อรดีดลเชษฐ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี , สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ วัชนีพร เศรษฐสักโก ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พลพธู ปิยวรรณ ระบบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์, บริษทั สํานักพิมพ์ธรรมนิติ
จํากัด
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์กบั การบัญชี, Computer application in accounting,
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Wilkinson, Joseph W. and Cerullo, Michael J. Essential Concepts and Applications, 3rd
ed.John Wiley & Sons Inc.
Beddie, Lesley, Raeburn, Scott, An Introduction to Computer Integrated Business,
Prentice Hall, New York.
Bodnar, George H. and Williams S.Hopwqood, Accounting Information Systems, Prentice
Hall International , Inc.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ดําเนินการประเมินผลโดยนักศึกษา ด้ วยวิธีการ
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
- หลังจากกิจกรรมข้อที่ 2 ได้ผลของการประเมิน หาข้อสรุป และวิธกี ารแก้ไข
- การทําวิจยั ในชัน้ เรียน
9
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนโดยการตัง้ คําถามทบทวน และทดสอบหลังเรียนเมือ่ เสร็จสิน้
หน่วยการเรียนรูเ้ พื่อประเมินพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
- วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเมือ่ เสร็จสิน้ การเรียนการสอนในรายวิชาโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียน ตรวจสอบแบบทดสอบ รายงานกิจกรรมต่างๆ และการสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยจัดทําคลังข้อสอบมาตรฐานทีม่ คี ่าความยาก
ง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทนั สมัยทุกๆ 3 ปี ให้ทนั ต่อเหตุการณ์และความเปลีย่ นแปลงของวิถสี งั คม
แห่งการเรียนรู้
- ปรับเปลีย่ นกิจกรรมให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเ้ รียนในแต่ละปี และกิจกรรมต่างๆ ให้
สอดคล้องกับวิถกี ารดําเนินชีวติ และการทํางานในปจั จุบนั
- ปรับปรุงเครือ่ งมือวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผูเ้ รียน
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