
 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

รหัสวิชา  30200 -0001   ชื่อวิชา  การบัญชีเบื้องต้น  จํานวน 3  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. มีความเข้าใจหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจบริการ  

 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภท
ธุรกิจบริการ  
  3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี  

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว

ประเภท 

ธุรกิจบริการ  

2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไป 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี 

ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน 

สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของธุรกิจบริการ 

เจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป งบทดลอง 

กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชีและสรุปวงจรบัญชี 



 

หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชา 

รหัสวิชา  30200 -0001   ชื่อวิชา  การบัญชีเบื้องต้น  จํานวน 3  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะรายวิชา 

1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบัญชี 

 

- มีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับบัญชีและปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีได้อย่างถูกต้อง 

 

2 การวิเคราะห์รายการค้า -บันทึกรายการค้าได้อย่างถูกต้อง 

 

3 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป -บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป 

ได้อย่างถูกต้อง 

4 การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภท 

 

- บันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภท 

ได้อย่างถูกต้อง 

5 งบทดลอง 

 

- จัดทํางบทดลองได้อย่างถูกต้อง 

 

6 กระดาษทําการ 6 ช่อง 

 

- จัดทํากระดาษทําการ 6 ช่องได้อย่างถูกต้อง 

7 การปรับปรุงและปิดบัญชี - บันทึกการปรับปรุงและปิดบัญชี ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนการเรียนตามหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชา 

รหัสวิชา 30200-0001  ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น จํานวน 3  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ 

1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบัญชี 1 1 - 4 

 1.1 ความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี   

      1.1.1 ความหมายของการบัญชี   

      1.1.2 จุดประสงค์ของการบัญชี   

      1.1.3 ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี   

      1.1.4 ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี   

      1.1.5 รูปแบบของธุรกิจ   

    

2 การวิเคราะห์รายการค้า 2 - 3 5 - 12 

 2.1 รายการค้า   

      2.1.1  ความหมายของรายการค้า   

      2.1.2  ข้อแตกต่างระหว่างรายการค้ากับรายการท่ีมิใช่รายการค้า   

 2.2 หลักการวิเคราะห์รายการค้า   

       2.2.1  การวิเคราะห์รายการค้า   

       2.2.2  การบันทึกรายการค้า   

 2.3  สมการบัญชีและงบการเงิน   

      2.3.1  สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)   

      2.3.2  สมการบัญชี   

      2.3.3  รูปแบบงบการเงิน   

    

    

  



 

 

 

แผนการเรียนตามหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชา 

รหัสวิชา 30200-0001  ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น จํานวน 3  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ 

3 การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น 4 - 6 13 - 24 

 3.1  ความหมายและประเภทของสมุดรายวัน   

      3.1.1  ความหมายของสมุดรายวันขั้นต้น   

      3.1.2  ประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น   

 3.2  สมุดรายวันทั่วไป   

      3.2.1 ส่วนต่างๆ ของสมุดรายวันท่ัวไป   

      3.2.2 ขั้นตอนการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป   

 3.3 หลักการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันท่ัวไป   

      3.3.1 การบันทึกรายการเปิดบัญชี   

      3.3.2 การบันทึกรายการค้าระหว่างงวด   

    

4 บัญชีแยกประเภท 7 - 8 25 - 32 

 4.1  ความหมายและประเภทของบัญชีแยกประเภท   

      4.1.1 ความหมายของบัญชีแยกประเภท   

      4.1.2 ประเภทของบัญชีแยกประเภท   

 4.2 รูปแบบของบัญชีแยกประเภท   

      4.2.1 บัญชีแยกประเภทท่ัวไป   

      4.2.2 บัญชีแยกประเภทย่อย   

 4.3 การจัดหมวดหมู่บัญชีแยกประเภท   

      4.3.1 หมวดหมู่บัญชีแยกประเภท   

      4.3.2 บันทึกรายการผ่านบัญชีแยกประเภท   

    

 



 

 

 

 

แผนการเรียนตามหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชา 

รหัสวิชา 30200-0001  ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น จํานวน 3  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ 

 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 9 33 - 36 

    

5 งบทดลอง 10 – 11 37 - 44 

 5.1 ลักษณะของงบทดลอง   

      5.1.1 ความหมายของงบทดลอง   

      5.1.2 รูปแบบของงบทดลอง   

      5.1.3 วิธีหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท   

 5.2 การทํางบทดลอง   

      5.2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบทดลอง   

      5.2.2 จัดทำงบทดลอง   

      5.2.3 การหาข้อผิดพลาดเมื่องบทดลองไม่ลงตัว   

    

6 กระดาษทําการ 6 ช่อง 12 -13 45 - 52 

 6.1 ความหมายและรูปแบบของกระดาษทําการ   

      6.1.1 ความหมายของกระดาษทําการ 6 ช่อง   

      6.1.2 ส่วนประกอบของกระดาษทําการ 6 ช่อง   

      6.1.3 รูปแบบของกระดาษทําการ 6 ช่อง   

 6.2 การจัดทํากระดาษทําการ 6 ช่อง   

      6.2.1 ขั้นตอนการจัดทํากระดาษทําการ 6 ช่อง   

      6.2.2 ทํากระดาษทําการ 6 ช่อง   

    

 



 

 

 

แผนการเรียนตามหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะรายวิชา 

รหัสวิชา 30200-0001  ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น จํานวน 3  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่ 

7 การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชีและงบการเงิน 14 - 16 53 - 68 

 7.1  รายการปรับปรุง   

      7.1.1   ความหมายของรายการปรับปรุง   

      7.1.2  ประเภทของรายการปรับปรุง   

      7.1.3   การคำนวณและบันทึกรายการปรับปรุง   

 7.2 การปิดบัญชี   

      7.2.1  ความหมายของการปิดบัญชี   

      7.2.2 การปิดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป   

      7.2.3 การปิดบัญชีแยกประเภท   

 7.3 งบการเงิน   

      7.3.1 รูปแบบของงบการเงิน   

      7.3.2 งบกําไรขาดทุน   

      7.3.3 งบแสดงฐานะการเงิน   

      7.3.4 ประโยชน์ของงบการเงิน   

    

 สอบปลายภาคเรียน 18 69 - 72 

    

    

 


