
  ประมวลรายวิชา  Course  Syllabus 
 

1.  รหัสวิชา     2201-1002 
2.  จ านวนหน่วยการเรียนรู้     2 
3.  ชื่อวิชา      การบัญชีเบื้องต้น  
4.  ระดับชั้น     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6.  ปีการศึกษา    2559 
7.  ชือ่ผู้สอน       นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ 
8.  เงื่อนไขรายวิชา       - 
9.  สถานภาพของวิชา      วิชาชีพพ้ืนฐาน 
10.  จ านวนคาบ : สัปดาห ์    4  คาบ : สัปดาห์ 
11.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติตามแม่บท
การบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  สมการบัญชีและงบดุล  การวิเคราะห์
รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  
และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษท าการ  6  ช่อง  การปิดบัญชี   งบการเงิน  และ
สรุปวงจรบัญช ี
12.  ผลการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการของ
เจ้าคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
           2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจบริการ 
           3. มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชี 
13.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนน าเสนอข้อมูลที่ครูมอบหมายให้ 

2. ผู้สอนสรุปจากท่ีนักเรียนน าเสนอข้อมูลพร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม และสรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม ตัวหัวข้อและสาระส าคัญ 

3. แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
4. ครูแจกแบบทดสอบพร้อมกับบันทึกคะแนน 
5. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
6. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอน แนะน ารายวิชา วิธีการเรียน การมอบหมายงานและวิธีวัด

ประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 

14.  หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

1 – 4  1.  เรื่องสมการบัญชี  
งบดุล  วิเคราะห์รายการ
ค้า 
 

1.1  ค านวณสมการบัญชี    
  -  ค านวณหาค่าสมการบัญชี 
1.2  เข้าใจหลักการจัดท างบดุล  
   -  จัดท างบดุล 
1.3  วิเคราะห์รายการค้า 
   -  เขียนรายการค้า 

บรรยายพร้อมปฏิบัติ 1 – 16  

5 – 8  2.  เรื่องบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันทั่วไป       
ผ่านรายการไปสมุดบัญชี
แยกประเภทท่ัวไป 
 

2.1  เข้าใจหลักการบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป 
   -  บันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทั่วไป 
2.2  เข้าใจหลักการผ่านรายการ
ไปสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
   -  ผ่านรายการไปสมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไป 

บรรยายพร้อมปฏิบัติ 17 – 32  

9 – 10  3. เรื่องงบทดลอง 
 

3.1  เข้าใจหลักการและวิธีการ
จัดท างบทดลอง 
   -  จัดท างบทดลองได้ 

บรรยายพร้อมปฏิบัติ 33 – 40  

11 4.  เรื่องสมุดเงินสด  2  
ช่อง 
 

4.1 เข้าใจหลักการจัดท าสมุดเงิน
สด  2 ช่อง 
   -   จัดท าสมุดเงินสด  2  ชอ่ง 
 

บรรยายพร้อมปฏิบัติ 41 – 44 

12 – 13  5.  เรื่องกระดาษท าการ 5.1  เข้าใจหลักการจัดท า บรรยายพร้อมปฏิบัติ 45 – 52  



 กระดาษท าการ  6  ช่อง 
   -  จัดท ากระดาษท าการ  6    
ช่อง 

14 – 16  6.  เรื่องงบการเงิน  และ
ปิดบัญชี 
 

6.1  เข้าใจหลักการจัดท างบ
การเงิน 
   -  จัดท างบการเงิน 
6.2  เข้าใจหลักการปิดบัญชี 
   -  ปิดบัญชีของกิจการเจ้าของ
คนเดียว 

บรรยายพร้อมปฏิบัติ 53 – 64  

 
 
 

สัปดาห์
ที ่

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  (โดยสังเขป) 

จ านวน
คาบ 

17 – 
18 

7.  เรื่องบัญชีครัวเรือน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

7.1  เข้าใจหลักการบัญชี
ครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   -  จัดท าบัญชีครัวเรือนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

บรรยายพร้อมปฏิบัติ 65 – 72  

 

15.  การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมจากกระบวนการฝึกปฏิบัติ     (10   คะแนน) 
2.  ใบความรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้    (10   คะแนน) 
3.  ผลการทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้   (40   คะแนน) 
4.  จากผลการทดสอบกลางภาค   (20   คะแนน) 
5.  จากผลการทดสอบปลายภาค   (20   คะแนน) 

16.  สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้  
1.  หนังสือเรียนวิชา  บัญชีเบือ้งต้น 1 
2.  ใบความรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
3.  ห้องสมุดโรงเรียน 
4.  อินเตอร์เน็ต 
5.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 



 
           (ลงชื่อ) 

(นางสาวสุพิไลวรรณ  กสิการ) 
            ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ........................................... 

 
(ลงชื่อ) 

             (นางจงรัก  เทศนา) 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ........................................................................................... 
 

          (ลงชื่อ) 
              (นางวชิราภรณ์  รตันะวงศ์ไชย) 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการการโรงเรียน 
.................................................................. ............................................................................................................
....................................................................................................... ...................................................................... 
 



                     (ลงชื่อ) 
                   (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 

 


