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เรียบเรียงโดย
นางสุภาพร แดนกาไสย์

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003 เล่มนี้ ได้
เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน ส าหรั บ นั ก เรี ย น
สาขาวิชาการบัญชี
ในการเรี ย บเรี ย งเพื่อให้ มี เนื้ อหาสมบูร ณ์ยิ่ งขึ้น ผู้ เรี ยบเรีย งได้ศึ กษาค้น คว้ าเพิ่ มเติม จาก
เอกสารต าราของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และสื บ ค้ น จากอิ น เตอร์ เ น็ ต เนื้ อ หาของเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบด้วยเนื้อหา 6 หน่วย โดยเริ่มจากความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป สินค้าคงเหลือและการ
คานวณต้นทุนขาย รายการปรับปรุงบัญชี งบทดลองหลังรายการปรับปรุง กระดาษทาการ 8 ช่อง
และงบการเงิน และการบั นทึกรายการปิดบัญชี และงบทดลองหลั งปิดบัญชีพร้อมทั้งจัดทาแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน คาศัพท์ท้ายหน่วย แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน แบบฝึก
ปฏิบัติในตอนท้ายของหน่วย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในเนื้อหาของรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครู
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จึงขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับครูผู้สอน
ได้นาไปใช้หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

นางสุภาพร แดนกาไสย์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
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คาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003
แนวทางการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนสาหรับครูผู้สอน
1. ข้าพเจ้ าจั ดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิ ช าการบั ญชีเบื้อ งต้น 2 รหั ส วิช า
2200-1003 เพื่ อใช้พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการสอนและพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของผู้ เรีย น
ระดั บ ชั้ น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ชั้ น ปี ที่ 1 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สกลนคร ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 คานา
2.2 จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ และคาอธิบายรายวิชา
2.3 ตารางกาหนดหน่วยการสอน
2.4 หน่วยการสอน จานวน 6 หน่วย ประกอบด้วย
2.4.1 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
2.4.2 หน่วยที่ 2 การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป
2.4.3 หน่วยที่ 3 สินค้าคงเหลือและการคานวณต้นทุนขาย
2.4.4 หน่วยที่ 4 รายการปรับปรุงบัญชี งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
2.4.5 หน่วยที่ 5 กระดาษทาการ 8 ช่อง และงบการเงิน
2.4.6 หน่วยที่ 6 การบันทึกรายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี
3. หน่วยการเรียนทั้ง 6 หน่วย ประกอบด้วย
3.1 หัวข้อเรื่อง
3.2 สาระสาคัญ
3.3 สาระการเรียนรู้
3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้
3.5 แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
3.6 แบบฝึกปฏิบัติ
3.7 แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน

ง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ชื่อรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2
รหัสวิชา 2200-1003
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน 2 หน่วยกิต
จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
................................................................................................................................................................
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทาบัญชี สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินค้า
2. ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
สาหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษ
ทาการ 8 ช่อง งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

จ

ตารางกาหนดหน่วยการสอน
วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2
รหัสวิชา 2200-1003
หน่วยที่
1
2
3
4
5
6

หน่วยกิต/ชั่วโมง (2-3)
จานวนชั่วโมงรวม 54 ชั่วโมง

ชื่อหน่วย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป
สินค้าคงเหลือและการคานวณต้นทุนขาย
รายการปรับปรุงบัญชี งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
กระดาษทาการ 8 ช่อง และงบการเงิน
การบันทึกรายการปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี
รวม

จานวนชั่วโมง
6
12
6
12
9
9
54

แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003 ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี
เรียบเรียงโดย นางสุภาพร แดนกาไสย์ ตาแหน่ง ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
---------------------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามนี้มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ท่านแสดงความคิดเห็น และให้คาแนะนาต่างๆ ที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้รับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดยี ิ่งขึ้น
1. ความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003
(เกณฑ์การประเมิน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อประเมิน
รายการประเมิน
5 4 3 2 1
1. ด้านเนื้อหาและการ 1.1 เนื้อหาสมบูรณ์ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและ
กาหนดเนื้อหา
คาอธิบายรายวิชา
1.2 ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย

2. ด้านแบบฝึกปฏิบตั ิ

3. ด้านรูปเล่ม

4. ด้านประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน

1.3 นาเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
1.4 เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.5 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
1.6 เนื้อหาเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
1.7 เนื้อหาเน้นให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบตั ิ
2.1 แบบฝึกปฏิบัติตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
2.2 แบบฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเนือ้ หา
2.3 แบบฝึกปฏิบัติมีความยากง่ายเหมาะสม
2.4 มีการระบุข้อคาสั่งและกิจกรรมที่ให้ทาอย่างชัดเจน
2.5 มีรายละเอียดของรายการและข้อมูลประกอบสมบูรณ์
3.1 ขนาดตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม
3.2 การกาหนดหัวข้อเรื่องหลัก หัวข้อเรื่องรองเหมาะสม
3.3 การจัดพื้นที่ภายในเล่มสาหรับบันทึกการฝึกปฏิบตั ิเหมาะสม
3.4 การจัดวางรูปแบบหน้ากระดาษ และรูปเล่มเหมาะสม
4.1 มีประโยชน์ต่อผู้เรียน
4.2 มีประโยชน์ต่อผู้สอน

2. ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(................................................)
ตาแหน่ง............................................
วิทยาลัย............................................
กรุณาประทับตราวิทยาลัยฯ พร้อมลงชื่อ และขอขอบคุณท่านที่ให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์และขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้

