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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริง 



 

สวนท่ี 1 แผนการจัดการการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา การบัญชีบริษัทจำกัด  รหัสวิชา 20201- 2003 จำนวน  3 หนวยกิต    5 ชั่วโมง 

2. คำอธิบายราวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ประเภท และกฎหมายท่ีเก่ียวกับบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด 
(มหาชน) ขอแตกตางระหวางบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) การจดทะเบียนบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด 
(มหาชน) การจัดทำทะเบียนผูถือหุน การบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุนคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุน 
การเพ่ิมทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมายและสำรองอ่ืนๆ การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การ
จัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและชำระบัญชี การบันทึกรายการเก่ียวกับหุนกูและการไถถอนหุนกูของบริษัทจำกัด 
(มหาชน) 
 

3. จุดประสงครายวิชา 
3.1 มีความเขาใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด 

(มหาชน) 

3.2 มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป สำหรับกิจการบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด 

(มหาชน) 

4.3 มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพบัญชี 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 

 4.1.  แสดงความรูเก่ียวกับหลักการบัญชี สำหรับกิจการบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) 
4.2 ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) ตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
 1. ตารางท่ี 1 การวิเคราะหหลักสูตร 
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1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบริษัทจำกัดและ
บริษัทมหาชนจำกัด 

0.5 1 1 0 0 0 3 3 8.5 7 5  

2. การจัดจำหนายหุนทุน และการริบหุน 0.5 1 1 0 0 0 1 2 5.5 13 5  

3. งบการเงินของบริษัท จำกัด 1 1 1 0 0 0 3 2 8 2 10  

4. การเปลี่ยนแปลงเงินทุนของบริษัท 1 1 1 0 0 0 3 2 8 3 10  

5.การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญช ี 1 1 1 0 0 0 3 2 8 4 5  

6. การชำระบัญชีเลิกบริษัทจำกัด 0.5 1 1 0 0 0 3 2 7.5 9 5  

7.หุนกู 0.5 1 1 0 0 0 3 2 7.5 10 5  

8. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผู
ถือหุน 

0.5 2 1       2 2 7.5 11 10  

9.งบกระแสเงินสด 0.5 1 2       1 3 7.5 12 5  

10. การเพ่ิมทุน การลดทุน และหุนทุน 1 1 1       2 3 8 5 5  

11. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญช ี 1 1 2       2 3 9 1 5  

12. การจำหนายหุนกูของบริษัทจำกัด 
(มหาชน) 

1 1 2       2 2 8 6 5  

13. การเลิกกิจการและชำระบัญชีของ
บริษัทจำกัด 

1 1 1       2 2 7 8 10  

สอบปลายภาคเรียน                     5  

รวม 
10 14 16 0 0 0 

30 30 100 
  90  

40      

ความสำคัญ 1 2 3       
 

 
 
6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 

ชื่อหนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 
1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบริษัทจำกัด
และบริษัทมหาชนจำกัด 

1.อธิบายความหมายของบริษัท
จำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดได 
2. อธิบายทุนของบริษัทจำกัดได 
3. อธิบายหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงได 

1. สามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดได 
2. สามารถจัดตั้งบริษัทมหาชน
จำกัดได 
3. สามารถประยุกตใชหลัก
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได 



 

2. การจัดจำหนายหุนทุน และการ
ริบหุน 

1.อธิบายการจำหนายหุนทุนได 
2.อธิบายและจัดทำทะเบียนผูถือหุน
ได 

1. จำหนายหุนทุนตามวิธีตางๆ 
ได 
2. จัดทำทะเบียนผูถือหุนได 

3. งบการเงินของบริษัท จำกัด 1. อธิบายการจำหนายหุนทุนของ
บริษัทจำกัดได 
2.อธิบายการจำหนายหุนทุนของ
บริษัทมหาชนจำกัดได 
3. อธิบายคาใชจายในการจัดตั้ง
บริษัทได 
4. อธิบายการจำหนายหุนโดยวิธีอ่ืน
ได 

1.บันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุน
ของบริษัทจำกัดได 
2.บันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุน
ของบริษัทมหาชนจำกัดได 
3.บันทึกบัญชีคาใชจายในการ
จัดตั้งบริษัทได 
4.บันทึกบัญชีการจำหนายหุนโดย
วิธีอ่ืนได 

4. การเปลี่ยนแปลงเงินทุนของ
บริษัท 

1. อธิบายความหมายของการริบหุน
ได 
2. อธิบายการริบหุนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยได 
3. อธิบายการขายทอดตลาดได 
4. อธิบายคาใชจายในการขาย
ทอดตลาดได 
5. อธิบายการชำระบัญชีระหวาง
บริษัทและผูถูกริบหุนได 
 

1. บันทึกบัญชีการขายทอดตลาด
ได 
2.บันทึกบัญชีคาใชจายในการ
ขายทอดตลาดได 
3. บันทึกบัญชีดอกเบี้ยคาหุนคาง
ชำระได 
4. บันทึกบัญชีเก่ียวกับการริบหุน
ได 
 

5.การแกไขขอผิดพลาดทางการ
บัญชี 

1 อธิบายความหมายและงบการเงิน
ฉบับสมบูรณ ได 
2 กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบ
การเงินได 
3อธิบายหมายเหตุประกอบงบ
การเงินได 

1. สามารถกำหนดรายการยอท่ี
ตองมีในงบการเงินได 
2 จัดทำหมายเหตุประกอบงบ
การเงินได 

6. การชำระบัญชีเลิกบริษัทจำกัด 1. อธิบายความหมายของงบแสดง
ฐานะการเงินได 
 2. อธิบายรายการยอในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทมหาชน
จำกัดได 
3. อธิบายรายการยอในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทมหาชน
จำกัดได 
4 อธิบายสวนของผูถือหุนในงบ
แสดงฐานะการเงินได 

1.แสดงรายการยอในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทมหาชน
จำกัดได 
2.แสดงรายการยอในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทมหาชน
จำกัดได 
3.แสดงสวนของผูถือหุนในงบ
แสดงฐานะการเงินได 

7.หุนกู 1. อธิบายความหมายของงบกำไร 1. แสดงรายการในงบกำไร



 

ขาดทุนได 
 

ขาดทุนของบริษัทจำกัดได 
2. แสดงรายการในงบกำไร
ขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
3.คำนวณกำไร (ขาดทุน) ตอหุน
ได 

8. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน 

1 อธิบายกำไรสะสมได 
2 อธิบายการตั้งสำรองตางๆ ได 
3 อธิบายการเงินปนผลได 
 

1 แสดงบัญชีกำไรสะสมได 
2 จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนได 

9.งบกระแสเงินสด 1 อธิบายความหมายของงบกระแส
เงินสดได 
 

1 นำเสนองบกระแสเงินสดได 
2  วิเคราะหและจัดทำงบกระแส
เงินสดได 
 

10. การเพ่ิมทุน การลดทุน และหุน
ทุน 

1 อธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ของบริษัทจำกัดได 
2 อธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ของบริษัทมหาชนจำกัดได 
3 อธิบายการจดทะเบียนลดทุนของ
บริษัทจำกัดได 
4 อธิบายการจดทะเบียนลดทุนของ
บริษัทมหาชนจำกัดได 
 

1 บันทึกบัญชีการเพ่ิมทุนได 
2 บันทึกบัญชีการลดทุนได 
3 อธิบายหุนทุนซ้ือคืนได 
4 บันทึกบัญชีหุนทุนซ้ือคืนได 

11. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี  1. อธิบายความหมายของ
ขอผิดพลาดได 
2. อธิบายลักษณะขอผิดพลาดใน
การบันทึกบัญชีท่ีกระทบงบการเงิน
ได 
3 อธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ี
ชมเชยกันได 
4 อธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ี
ชดเชยกันไมได 

1 บอกสาเหตุและประเภทของ
ขอผิดพลาดได 
2 สามารถแกไขขอผิดพลาดท่ี
ชมเชยกันได 
3.สามารถแกไขขอผิดพลาดท่ี
ชดเชยกันไมได 
 

12. การจำหนายหุนกูของบริษัท
จำกัด (มหาชน) 

1 อธิบายความหมายของหุนกูและ
ลักษณะของหุนกูได 
2 บอกชนิดของหุนกูได 
 

1 คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ี
ครบกำหนดไถถอนในวันเดียวได 
2 คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ี
ไถถอนคืนกอนครบกำหนดได 
3 คำนวณและบันทึกการจำหนาย
หุนกูระหวางงวดดอกเบี้ยได  
4 คำนวณและบันทึกบัญชหีุนกูท่ี



 

ครบกำหนดไถถอนเปนงวดได 
5 คำนวณและบันทึกบัญชี
เก่ียวกับเงินทุนจมเพ่ือไถถอนหุน
กูได 
 

13. การเลิกกิจการและชำระบัญชี
ของบริษัทจำกัด 

1 อธิบายและจดทะเบียนเลิกบริษัท
ได 
2 อธิบายการชำระบัญชีและจด
ทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของ
บริษัทได 
3 อธิบายการจดทะเบยีนเลิกและ
การชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัดได 

1 คำนวณและบันทึกบัญชี
เก่ียวกับการเลิกและเสร็จการ
ชำระบัญชีบริษัทจำกัดได 



 

7.เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูสภาพจริง 
 7.1 การแบงคะแนนคิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมิน 
 

หนวยท่ี ทดสอบ (พุทธพิสัย) 
ผลงาน/ปฏบิัติงาน  

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม (จิตพิสัย) รวม 

รอยละ 50  
ของคะแนนเต็ม 

1 5 1 2 8 4 

2 5 1 3 9 4.5 

3 4 2 3 9 4.5 

4 4 1 3 8 4 

5 4 2 3 9 4.5 

6 4 1 3 8 4 

7 4 1 2 7 3.5 

8 4 1 2 7 3.5 

9 4 1 1 6 3 

10 5 1 2 8 4 

11 4 1 2 7 3.5 

12 4 1 2 7 3.5 

13 4 1 2 7 3.5 

รวม 55 15 30 100   
 
พุทธพิสัย         55 คะแนน 
 ทดสอบระหวางภาคเรียน    25 คะแนน   
 ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน   30 คะแนน   
ทักษะพิสัย        
 ทดสอบใบงาน      15 คะแนน  15 คะแนน 
จิตพิสัย       30 คะแนน  30 คะแนน 
   7.2 ผลการประเมินการเรียนรู        
 การวัดและประเมินผลแตละครั้งตองผานเกณฑ รอยละ ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนนรวมมาตัดสิน 
      
 ผลการเรียนตามเกณฑ ดังนี้       
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  80 ข้ึนไป ระดับผลการเรียน 4  



 

 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  75-79  ระดับผลการเรียน 3.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  70-74  ระดับผลการเรียน 3  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  65-69  ระดับผลการเรียน 2.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  60-64  ระดับผลการเรียน 2  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  55-59  ระดับผลการเรียน 1.5  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  50-54  ระดับผลการเรียน 1  
 คะแนนผลการประเมินตั้งแตรอยละ  49 ลงไป ระดับผลการเรียน 0  
        
  8. เครื่องมือการวัดผล         
      8.1 แบบทดสอบหลังเรยีน       
      8.2 ใบงาน        
      8.3 แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรูและการประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบรษัิทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน...5...ชัว่โมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 อธิบายความหมายของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 
1.2 อธิบายทุนของบริษัทจำกัด 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
2 สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 สามารถจัดตั้งจัดตั้งบริษัทจำกัดได 
 2.2 สามารถจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดได 
  
3.เนื้อหา 
 1. ความหมายของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 
 2. บริษัทจำกัด 
 3. บริษัทมหาชนจำกัด 
 4. ทุนของบริษัทจำกัด 
 5. ประยุกตใชหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของบริษัทจำกัดและบริษัท
มหาชนจำกัดได 

1.สามารถอธิบายความหมายของบริษัทจำกัดและ
บริษัทมหาชนจำกัด 

2. อธิบายและจัดตั้งบริษัทจำกัดได 2. สามารถอธิบายและจัดตั้งบริษัทจำกัด 
3. อธิบายและจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดได 3. สามารถอธิบายและจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด 
4. อธิบายทุนของบริษัทจำกัดได 4. สามารถอธิบายทุนของบริษัทจำกัด 
5. อธิบายและประยุกตใชหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงได 

5. สามารถอธิบายและประยุกตใชหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครือ่งมือและวิธีการ
วัดผล 

1/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 1 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
1   

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรยีนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตพุฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบ 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 

6.1  การแบงคะแนน 
ความรู      1    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      2    คะแนน 
รวม       4    คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรยีน 



 

 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 1 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

1.บริษัทเอกชนจำกัดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับใด 
ก. กฎหมายแพงและพาณิชย 
ข. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ 
ค. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.๒๔๙๙ 
ง. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 

2. บริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายฉบับใด 
ก.  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.๒๕๔๗ ข. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 
ค. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ง. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.๒๔๙๙ 
 

3. บริษัทจำกัดตองมีผูเริ่มกอการตั้งแตก่ีคนข้ึนไป 
 ก. 1 คน      ข. 3 คน 
 ค. 5 คน     ง. 7 คน 
4. ขอใดไมใชลักษณะของบริษัทจำกัด 
 ก. ระดมหุนจากประชาชนท่ัวไปไมได  ข. ออกหุนกูไมได 
 ค. จำหนายหุนในราคาต่ำกวามูลคาไมได  ง. ผูถือหุนตายตองเลิกกิจการ 
5. บริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยกำหนดมูลคาหุนหุนหนึ่งไมต่ำกวาก่ีบาท 
 ก. 5 บาท     ข. 10 บาท 
 ค. 25 บาท     ง. 35 บาท 
6. ขอใดไมใชคุณสมบัติของผูเริ่มกอการในบริษัทจำกัด 
 ก.  เปนบุคคลธรรมดา    ข.  มีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป 
 ค.  ตองจองซ้ือหุนอยางนอยคนละ 1 หุน  ง.   เปนนิติบุคคล 
7. ผูเริ่มกอการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิตอนายทะเบียนไดภายในก่ีวันนับแตวันท่ีอนุญาตใหจองชื่อนิติ
บุคคล 
 ก. 7 วัน      ข. 14 วัน 
 ค. 15 วัน     ง. 30 วัน 
8. คณะกรรมการเรียกเก็บคาหุนจากผูเขาชื่อซ้ือหุนอยางนอยรอยละเทาใดของมูลคาหุน 
 ก. 5 %      ข. 25 % 
 ค. 35 %     ง. 50 % 
9. ขอใดไมใชลักษณะของบริษัทมหาชนจำกัด 
 ก. หุนของบริษัทแตละหุนตองมีมูลคาเทากัน ข. ผูถือหุนโอนหุนใหแกบุคคลอ่ืนได 
 ค. เสนอขายหุนตอประชนชน   ง. ซ้ือหุนของตนเองกลับคืนมาไมได 
10. หุนของบริษัทจำกัดท่ีมีลักษณะเปนเจาของบริษัทเพียงอยางเดียวคือขอใด 
 ก. หุนสามัญ     ข. หุนบุริมสิทธิ 
 ค. หุนกู      ง. หุนแปรสภาพ  



 

 
 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง  การจำหนายหุนทุนและการจัดทำทะเบียนผูถือหุน จำนวน....5..ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 สามารถอธิบายการจำหนายหุนทุน 
 1.2 สามารถจำหนายหุนทุนตามวิธีตางๆ 
 1.3 สามารถอธิบายและจัดทำทะเบียนผูถือหุน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
2.สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายการจำหนายหุนทุนได 
 2.2. จำหนายหุนทุนตามวิธีตางๆ ได 
 2.3. อธิบายและจัดทำทะเบียนผูถือหุนได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1.การจำหนายหุนทุน 
 3.2. วิธีการจำหนายหุนทุน 
 3.3. ทะเบียนผูถือหุน 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายการจำหนายหุนทุนได 1. สามารถอธิบายการจำหนายหุนทุน 
2. จำหนายหุนทุนตามวิธีตางๆ ได 2. สามารถจำหนายหุนทุนตามวิธีตางๆ 
3. อธิบายและจัดทำทะเบียนผูถือหุนได 3. สามารถอธิบายและจัดทำทะเบียนผูถือหุน 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

2/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ



 

การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 2 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
2  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัต(ิ APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหดั แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 

-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 

นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

นักเรียน 
 

 
 



 

13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      2    คะแนน 
ทักษะ      1    คะแนน 
จิตพิสัย      3    คะแนน 
รวม       3     คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม แลวนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 



 

  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 2 
 
1. ขอใดไมใชราคาหุนท่ีออกจำหนายของบริษัทจำกัด 
 ก. ราคาตามมูลคา    ข. ราคาสูงกวามูลคา 

ค. ราคาต่ำกวามูลคา    ง. ราคาในตลาด 
2. บริษัทจดทะเบียนทุนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท จำหนายในราคาหุนละ 100 บาท อยาก
ทราบวาบริษัทจำหนายหุนในราคาใด 
 ก. At Par     ข. At a Premium 

ค. Above Par     ง. At a Discount 
3.  จากขอ 2 ถาบริษัทจำหนายในราคาหุนละ  110 บาท ถือวาบริษัทจำหนายหุนตามราคาใด 
 ก. ราคาตามมูลคา    ข. ราคาต่ำกวามูลคา 

ค. ราคาสูงกวามูลคา    ง. ถูกทุกขอ 
4. ขอใดไมใชลักษณะการจำหนายหุนโดยชำระคาหุนครั้งเดียว 
 ก. การจำหนายหุนทุนชำระคาหุนเปนเงินสด  

ข. การออกหุนเพ่ือชำระคาบริการ 
 ค. การออกหุนเพ่ือแลกกับสินทรัพย   

ง. ผูสั่งจองหุนตองสงใชคราวแรกไมนอยกวา 25% ของมูลคาหุน 
5. ขอใดเปนการจำหนายหุนโดยใหชำระคาหุนเปนงวดๆ  
 ก. การออกหุนเพ่ือรับโอนกิจการหางหุนสวน 
 ข. จำนวนคาหุนท่ีเหลือตองกำหนดวาจะชำระก่ีงวด 
 ค. การออกหุนเพ่ือชำระคาบริการ 
 ง. การออกหุนเพ่ือแลกกับสินทรัพย 
6.  การจำหนายหุนของบริษัทจำกัดในราคาเทาใดนั้นตองกำหนดไวในเอกสารใด 
 ก. หนังสือบริคณหสนธิ    ข. คำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 



 

 ค. หนังสือรับรอง     ง. ทะเบียนผูถือหุน 
7. เม่ือมีผูถือหุนท่ียังคางชำระเงินคาหุนอยูนั้นจะตองบันทึกบัญชีใด 
 ก. เดบิตทุนหุนท่ีจองแลวดวยราคาขาย  ข. เดบิตลูกหนี้คาหุนราคาตามมูลคา 
 ค. เดบิตเงินสดดวยราคาขาย   ง. เดบิตลูกหนี้คาหุนดวยราคาขาย 
 
8. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกำหนดใหบริษัทจำกัดตองสงสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนในวันประชุมสามัญ
ประจำปตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท ภายในก่ีวันนับแตวันประชุม 
 ก.  7 วัน     ข. 14 วัน 
 ค. 15 วัน     ง. 30 วัน 
 
 
 
9.  พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดใหบริษัทมหาชนจำกัด สงสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนท่ีมีอยูในวันท่ี
ประชุมสามัญประจำปตอนายทะเบียน ภายในก่ีวันนับแตวันเสร็จการประชุม 
 ก. 60 วัน     ข. 45 วัน 
 ค.  30 วัน     ง. 14 วัน 
10.  การบันทึกบัญชีทุนหุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิเม่ือชำระเงินครบแลวก็จะออกใบหุนให โดยบันทึกดานเครดิตดวย
ราคาใด 
 ก. ราคาตามมูลคา    ข. ราคาต่ำกวามูลคา 
 ค.  ราคาสูงกวามูลคา    ง.  ราคาใดก็ไดแลวแตจะต่ำกวา 

 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

1 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหนายหุนทุน จำนวน..10....ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุนของบริษัทจำกัด 
 1.2. สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจำกัด 
 1.3. สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท 
 1.4.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนโดยวิธีอ่ืน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุนของบริษัทจำกัดได 
 2.2. อธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 2.3. อธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการจัดตั้งบริษัทได 
 2.4.  อธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนโดยวิธีอ่ืนได 
 
 
3. เนื้อหา 
 1. การจำหนายหุนทุนของบริษัทจำกัด 
 2. การจำหนายหุนทุนของบริษัทมหาชนจำกัด 
 3.  คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท 
 4. การจำหนายหุนโดยวิธีอ่ืน 
 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุนของ
บริษัทจำกัดได 

1. สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุน
ของบริษัทจำกัด 

2. อธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุนของ
บริษัทมหาชนจำกัดได 

2. สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนทุน
ของบริษัทมหาชนจำกัด 

3. อธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท
ได 

3. สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการ
จัดตั้งบริษัท 

4.  อธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนโดยวิธีอ่ืนได 4.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีการจำหนายหุนโดย
วิธีอ่ืน 

 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

3-4/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 3 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
1  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ LMS 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1  การแบงคะแนน 

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      2 คะแนน 
จิตพิสัย      3 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 9.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 9.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 9.4 ใบงาน 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 3 
 
1.  บริษัทมหาชนจำกัด ไมสามารถจำหนายหุนไดตามขอใด 
 ก. จำหนายหุนโดยใหชำระครั้งเดียว  ข. จำหนายหุนโดยใหชำระคาหุนเปนงวดๆ 
 ค. จำหนายหุนในราคาสูงกวามูลคา  ง. จำหนายหุนในราคาต่ำกวามูลคา 
2.  บัญชีใดจะตองบันทึกตามมูลคาหุนเสมอ 
 ก. ทุนหุนสามัญท่ีจองแลว    ข. ลูกหนี้คาหุนสามัญ 
 ค. เงินสด     ง. สวนต่ำกวามูลคาหุน 
3. บัญชีคาใชจายในการจัดตั้งบริษัทสวนท่ีเหลือจากการตัดบัญชี จะแสดงเปนบัญชีประเภทใด 



 

 ก. คาใชจาย     ข. สินทรัพย 
 ค. หนี้สินรอตัดจาย    ง. ทุนของบริษัท 
4. บริษัทจำหนายหุนสามัญ 100 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคาตามมูลคา จะนิยมบันทึกบัญชีโดย 
 ก. เดบิต เงินสด 10,000   เครดิต  ทุนเรือนหุน 10,000     

ข. เดบิต  เงินสด  10,000   เครดิต  ทุนหุนสามัญ 10,000 
 ค. เดบิต  ทุนหุนสามัญ  10,000   เครดิต  เงินสด 10,000     

ง. เดบิต  ทุนเรือนหุน 10,000  เครดิต  เงินสด 10,000 
5. ถาบริษัทจำกัดจดทะเบียนหุนสามัญชนิดเดียว ในการจำหนายหุนใหบันทึกบัญชีใด 
 ก. ทุนหุนสามัญ     ข. ทุนหุนบุริมสิทธิ 
 ค. ทุนเรือนหุน     ง. ถูกทุกขอ 
6. ขอใดบันทึกบัญชีการจำหนายหุนในราคาสูงกวามูลคาถูกตอง 
 ก. เดบิต   เงินสด  xx 
   เครดิต  ทุน-หุนบุริมสิทธิ  xx 
    สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ  xx 
 ข. เดบิต  เงินสด  xx 
   เครดิต  ทุน-หุนสามัญ  xx 
 ค. เดบิต  เงินสด  xx 
    สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ  xx     

   เครดิต  ทุน- หุนบุริมสิทธิ  xx 
ง. เดบิต ลูกหนี้คาหุนสามัญ 
  เครดิต  ทุน- หุนสามัญ 

7. การรับชำระคาหุน สามารถบันทึกบัญชีโดย 
 ก. เดบิต  เงินสด  xx  
  เครดิต  ทุน-หุนบุริมสิทธิท่ีจองแลว    

ข. เดบิต  เงินสด 
 เครดิต  ลูกหนี้คาหุนบุริมสิทธิ 

 ค. เดบิต  ลูกหนี้คาหุนบุริมสิทธิ 
  เครดิต  ทุน-หุนบุริมสิทธิท่ีจองแลว     

ง. เดบิต  เงินสด 
 เครดิต  ทุน-หุนบุริมสิทธิ 

8.  บริษัทมหาชนจำกัดสามารถจำหนายหุนในราคาต่ำกวามูลคาไดในกรณีใด 
 ก. ดำเนินกิจการมาไมนอยกวา 1 ป และมีผลขาดทุน     
 ข. ดำเนินกิจการมาไมนอยกวา 1 ป และมีผลกำไร 
 ค. เม่ือเริ่มเปดใหซ้ือหุนของบริษัทโดยวิธีชี้ชวนเปนหนังสือ      

ง. เม่ือซ้ือหุนทุนของตนเองกลับคืนมา 
9. ขอใดไมใชคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท 



 

 ก. คาธรรมเนียมทนายความ   ข. คาพาหนะ 
 ค. คารับรองลูกคา    ง. คาพิมพใบหุน 
10. คาใชจายในการจัดตั้งบริษัทตัดบัญชีถือเปนบัญชีประเภทใดและโอนปดเขาบัญชีใด 
 ก. เปนสินทรัพย โอนเขาบัญชีทุน    

ข.เปนคาใชจาย โอนเขาบัญชีกำไรขาดทุน 
 ค. เปนสินทรัพยรอตัดจาย โอนเขาบัญชีกำไรขาดทุน    

ง. เปนคาใชจาย โอนเขาบัญชีรายได 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนวยการเรียนรูท่ี 4 เรือง  การริบหุน จำนวน...10..ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายความหมายของการริบหุนได 
 1.2. สามารถอธิบายการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได 
 1.3. สามารถ อธิบายและบันทึกบัญชีการขายทอดตลาดได 
 1.4.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการขายทอดตลาดได 
 1.5.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีดอกเบี้ยคาหุนคางชำระได 
 1.6. สามารถ อธิบายการชำระบัญชีระหวางบริษัทและผูถูกริบหุนได 
 1.7.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการริบหุนได 
ดานคณุธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.8แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายความหมายของการริบหุนได 
 2.2. อธิบายการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได 
 2.3.  อธิบายและบันทึกบัญชีการขายทอดตลาดได 
 2.4.  อธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการขายทอดตลาดได 
 2.5.  อธิบายและบันทึกบัญชีดอกเบี้ยคาหุนคางชำระได 
 2.6.  อธิบายการชำระบัญชีระหวางบริษัทและผูถูกริบหุนได 
 2.7.  อธิบายและบนัทึกบัญชีเก่ียวกับการริบหุนได 
 
 
3. เนื้อหา 
 3.1. ความหมายของการริบหุน  
 3.2. การริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 3.3.  การขายทอดตลาด 
 3.4.  คาใชจายในการขายทอดตลาด 
 3.5.  ดอกเบี้ยคาหุนคางชำระ 
 3.6.  การชำระบัญชีระหวางบริษัทและผูถูกริบหุน 
 3.7. วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการริบหุน 
 
 
 
 



 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1. อธิบายความหมายของการริบหุนได 1. สามารถอธิบายความหมายของการริบหุนได 
2. อธิบายการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยได 

2. สามารถอธิบายการริบหุนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยได 

3.  อธิบายและบันทึกบัญชีการขายทอดตลาดได 3. สามารถ อธิบายและบันทึกบัญชีการขายทอดตลาด
ได 

4.  อธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการขาย
ทอดตลาดได 

4.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีคาใชจายในการขาย
ทอดตลาดได 

5.  อธิบายและบันทึกบัญชีดอกเบี้ยคาหุนคางชำระได 5.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีดอกเบี้ยคาหุนคาง
ชำระได 

6.  อธิบายการชำระบัญชีระหวางบริษัทและผูถูกริบหุน
ได 

6. สามารถ อธิบายการชำระบัญชีระหวางบริษัทและผู
ถูกริบหุนได 

7.  อธิบายและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการริบหุนได 7.  สามารถอธิบายและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการริบหุน
ได 

 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

5-6/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 4 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

ของนักศึกษาโดยรวม 
ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
4  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหดั แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 



 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      3 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
  
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7 เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 4 
 

1. ตามกฎหมายไทยจะริบหุนตามวิธีใด 
ก. คืนเงินท่ีเหลือใหผูถือหุนท่ีถูกริบหลังหักคาใชจายแลว     
ข. ออกใบหุนใหบางสวน เทากับจำนวนเงินท่ีชำระแลว 
ค. คืนเงินใหผูถือหุนท่ีถูกริบท้ังหมด 

 ง. ริบหุนท่ีสงใชมาแลวท้ังหมด 
2. การริบหุนตามกฎหมายไทยนั้น เม่ือนำหุนท่ีถูกริบออกขายทอดตลาดจะบันทึกบัญชีอยางไร 

ก.บันทึกตามราคาท่ีจำหนายใหม    ข. บันทึกตามราคาท่ีจำหนายไวเดิม 
ค. บันทึกตามขอมูลเสนอ    ง. บันทึกตามราคาตลาด 

3. การเรียกใหชำระคาหุนแตละครั้งตองแจงลวงหนาไมนอยกวาก่ีวัน 
 ก. 7 วัน      ข. 14 วัน 
 ค. 21 วัน     ง. 25 วัน 
4. ในกรณีใดถาผูถือหุนผิดนัดไมมาชำระคาหุนบริษัทจะริบหุนไมได 
 ก. ไมไดระบุในหนังสือเตือนวาจะริบหุน  ข. ไมไดชำระคาหุนท่ีจองไว 
 ค. มีผลขาดทุนติดตอกัน 2 ปข้ึนไป   ง. ริบไดทุกกรณีไมมีขอยกเวน 
5. เม่ือบริษัทริบหุนมาแลวจะตองปฏิบัติตามขอใด 



 

 ก. นำหุนออกขายทอดตลาดโดยไมชักชา  ข. บริษัทจะรับซ้ือหุนไวเอง 
 ค. ชี้ชวนใหผูถือหุนคนอ่ืนๆ มาซ้ือ   ง. นำหุนออกจำหนายตามปกติ 
6. เงินไดจากการขายทอดตลาดหุนท่ีริบมาใหหักคาใชจายตามขอใด 
 ก.  คาหุนท่ีเรียกไปแลวและผูถูกริบหุนยังคางอยู ข.  ดอกเบี้ยของการผิดนัดชำระหนี้คาหุน 
 ค. คาใชจายในการขายทอดตลาด   ง.   ถูกทุกขอ 
7. เงินจากการขายทอดตลาดหุนท่ีริบนั้น กฎหมายไมไดกลาวถึงคาใชจายตามขอใดวาจะใหหักไดหรือไม 
 ก. คาใชจายในการขายทอดตลาด   ข. ดอกเบี้ยของการผิดนัดชำระหนี้คาหุน 
 ค. คาหุนท่ีเรียกแลวและผูถูกริบหุนยังคางอยู ง. ถูกทุกขอ 
8. ขอใดคือผลตางระหวางราคาขายหุนท่ีเรียนชำระไปแลวกับหนี้ท่ีคางชำระ 
 ก. ลูกหนี้คาหุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิ   ข. เจาหนี้ผูถือหุนท่ีถูกริบ 
 ค. ทุนหุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิท่ีจองแลว  ง.  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ/หุนบุริมสิทธิ 
9. การนำหุนไปขายทอดตลาด สามารถทำไดโดยวิธีใด 
 ก. วิธีประมูลราคา    ข. วิธีประกวดราคา 
 ค. วิธีตกลงราคา     ง. วิธีจำหนายเงินสด 
10.  บัญชีเจาหนี้ผูถือหุนท่ีถูกริบจะแสดงยอดดานเดบิตในกรณีใด 
 ก. มีผลกำไร     ข. มีผลขาดทุน 
 ค. มีคาเทากับศูนย    ง. มียอดต่ำกวามูลคา  
 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หนวยการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง  การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัดตามกฎหมาย จำนวน...5...ช่ัวโมง 
1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 สามารถอธิบายความหมายและงบการเงินฉบับสมบูรณ ได 
 1.2. สามารถกำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินได 
 1.3.  สามารถอธิบายและจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4. แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายความหมายและงบการเงินฉบับสมบูรณ ได 
 2.2. กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินได 
 2.3.  อธิบายและจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินได 
3. เนื้อหา 
 3.1. ความหมายและงบการเงินฉบับสมบูรณ  
 3.2. การกำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน 
 3.3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายและงบการเงินฉบับสมบูรณ ได 1. สามารถอธิบายความหมายและงบการเงินฉบับ

สมบูรณ ได 
2. กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินได 2. สามารถกำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินได 
3.  อธิบายและจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินได 3.  สามารถอธบิายและจัดทำหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

7/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 5 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
5  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัต(ิ APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6 เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      2 คะแนน 
จิตพิสัย      3 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 
 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8 ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 5 
 

1. งบการเงินตองจัดทำอยางนอยปละก่ีครั้ง 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 

ค. 3 ครั้ง     ง. 5 ครั้ง 
2. งบการเงินจะนำเสนอขอมูลเรื่องใด 
 ก. สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได คาใชจาย      

ข. สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได คาใชจาย กระแสเงินสด 
ค. สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ      
ง. รายได คาใชจาย กระแสเงินสด 

3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับใดท่ีนำเสนอเก่ียวกับงบการเงินในปจจุบัน 



 

 ก. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35    
ข. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  1 (ปรับปรุง พ.ศ.2552) 
ค. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  30  (ปรับปรุง พ.ศ.2550)     
ง. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  25 (ปรับปรุง พ.ศ.2552) 

4. ขอใดเปนงบการเงินท่ีสมบูรณตามมาตรฐานการบัญชี 
 ก. งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด 
 ข. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ค. งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
5. งบการเงินขอใดใชเกณฑคงคางได 
 ก. งบแสดงฐานะการเงิน    ข. งบกำไรขาดทุน 
 ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน  ง. งบกระแสเงินสด 
6.  เม่ือจัดประเภทรายการใหมท่ีจะนำมาเปรียบเทียบในงบการเงินตองเปดเผยตามขอใด 
 ก. ลักษณะของการจัดประเภทใหม   ข. เหตุผลในการจัดประเภทใหม 
 ค. จำนวนเงินแตละรายการท่ีจัดประเภทใหม ง. ถูกทุกขอ 
7. ถางบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องใดท่ีไมมีมาตรฐานการบัญชีและแนวปฎิบัติครอบคลุมถึง ใหยึด
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของของประเทศใดเปนสำคัญ 
 ก. ไทย      ข. อังกฤษ 
 ค. อเมริกา     ง.  แคนนาดา 
8. รายการยอท่ีตองมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดคือแบบใด 
 ก.  แบบท่ี 1      ข. แบบท่ี 2 
 ค. แบบท่ี 3     ง. แบบท่ี 4 
9.  ขอใดไมใชงบการเงินของบริษัทจำกัด 
 ก. งบแสดงฐานะการเงิน    ข. งบกำไรขาดทุน 
 ค. หมายเหตุประกอบงบการเงิน   ง. งบกระแสเงินสด 
10.  ขอใดไมใชขอควรพิจารณาในการจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 ก. ลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจ  ข. มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ  
 ค.  นโยบายการกำกับดูแลของบริษัท  ง.  เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง  งบแสดงฐานะการเงิน   จำนวน...5..ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได 
 1.2.  สามารถอธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 1.3.  สามารถอธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 1.4.  สามารถอธิบายและแสดงสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5.แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได 
 2.2.  อธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 2.3.  อธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 2.4.  อธิบายและแสดงสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินได 
 
3. เนื้อหา  
 3.1. ความหมายและการแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทจำกัด 
 3.2. การแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด 
 3.3. การแสดงสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของงบแสดงฐานะการเงินได 1. สามารถอธิบายความหมายของงบแสดงฐานะ

การเงินได 
2.  อธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 

2.  สามารถอธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 

3.  อธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดงฐานะ
การเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 

3.  สามารถอธิบายและแสดงรายการยอในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดได 

4.  อธิบายและแสดงสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะ
การเงินได 

4.  สามารถอธิบายและแสดงสวนของผูถือหุนในงบ
แสดงฐานะการเงินได 

 
 
 



 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

8/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 6 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
6  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      3 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 

 
 

 

8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลงัการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 6 
1.  บัญชีใดแสดงในสวนของหนี้สินหมุนเวียน 
 ก. ตั๋วเงินรับ     ข. เงินทุนเลี้ยงชีพและบำเหน็จ 
 ค. เงินปนผลคางจาย    ง. เงินลงทุนระยะสั้น 
2. บัญชีใดแสดงในสวนของกำไรสะสมท่ีจัดสรรแลว  
 ก. เงินปนผลคางจาย    ข. สำรองตามกฎหมาย 
 ค. สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเพ่ิม  ง. สวนเกินมูลคาหุน 
3. เงินสดและเงินฝากธนาคารหมายถึงขอใด 
 ก. ธนบัตรและเหรียญกษาปณ   ข. เช็คท่ียังมิไดนำฝาก 



 

 ค. ธนาณัติ     ง. ถูกทุกขอ 
4.  เงินลงทุนชั่วคราวเปนบัญชีประเภทใด  
 ก. สินทรัพยหมุนเวียน    ข. สินทรัพยอ่ืน 
 ค. หนี้สินหมุนเวียน    ง.  เงินลงทุนระยะยาว 
5. สินทรัพยไมหมุนเวียนไดแกบัญชีใด 
 ก. คาใชจายจายลวงหนา    ข. เงินเบิกเกินบัญชี 
 ค. รายไดคางรับ     ง. สินทรัพยไมมีตัวตน 
6. กำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรคือขอใด 
 ก. กำไรสะสม 1 มกราคม    ข. กำไรสะสม 31 ธันวาคม 
 ค. กำไรสะสมตนปบวกกำไรสุทธิประจำป  ง. กำไรสะสมตนปหักเงินปนผลจาย 
ใชตัวเลือกตอไปนี้ตอบคำถามขอ 7-8 

ก. 70,000 บาท     ข. 94,000 บาท 
 ค. 100,000 บาท     ง. 130,000 บาท 
7. บริษัทแหงหนึ่งจดทะเบียนทุนหุนสามัญ 1,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ออกจำหนายและชำระครบแลว 
700 หุน ทุนเรือนหุนท่ีจองแลว 30,000 บาท ลูกหนี้คาหุนคางชำระ 6,000 บาท ทุนจดทะเบียนจะแสดง
จำนวนเงินเทาใด...................... 
8. จากขอ 7. การแสดงทุนท่ีออกจำหนายและเรียกชำระแลวของหุนสามัญจะแสดงยอดสุทธิเทาใด................. 
9. จากขอ 7. ถาลูกหนี้คาหุนนำเงินมาชำระท้ังหมด จะออกใบหุนใหจำนวนก่ีหุน 
 ก. 300 หุน     ข. 600 หุน  

ค. 700 หุน     ง. 1,000 หุน 
10.  ไดรับบริจาครถยนตจากผูถือหุนจะบันทึกบัญชีโดย 
 ก. เดบิต  รถยนต  xx 
  เครดิต  สวนเกินทุนจากการตีราคารถยนตเพ่ิม xx     

ข. เดบิต  รถยนต  xx 
 เครดิต  สวนเกินมูลคาหุนจากการบริจาค  xx 

 ค. เดบิต  รถยนต xx 
  เครดิต  สวนเกินทุนจากการบริจาครถยนต  xx     

ง. เดบิต  รถยนต  xx 
 เครดิต  ทุนเรือนหุน    xx 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 



 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง  งบกำไรขาดทุน  จำนวน...5..ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายความหมายของงบกำไรขาดทุนได 
 1.2. สามารถแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัทจำกัดได 
 1.3. สามารถแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 1.4. สามารถอธบิายและคำนวณกำไร (ขาดทุน) ตอหุนได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.5.แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายความหมายของงบกำไรขาดทุนได 
 2.2. แสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัทจำกัดได 
 2.3. แสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 2.4. อธิบายและคำนวณกำไร (ขาดทุน) ตอหุนได 
 
3 เนื้อหา 
 3.1. ความหมายของงบกำไรขาดทุน 
 3.2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทจำกัด 
 3.3. งบกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด 
 3.4. กำไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 
4 กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของงบกำไรขาดทุนได 1. สามารถอธิบายความหมายของงบกำไรขาดทุนได 
2. แสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัทจำกัดได 2. สามารถแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัท

จำกัดได 
3. แสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัทมหาชน
จำกัดได 

3. สามารถแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนของบริษัท
มหาชนจำกัดได 

4. อธิบายและคำนวณกำไร (ขาดทุน) ตอหุนได 4. สามารถอธิบายและคำนวณกำไร (ขาดทุน) ตอหุนได 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

9/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 7 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
7  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

นักศึกษา 
10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ

นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6 เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      2 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 
 



 

7 เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 7 
 

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับใดท่ีเก่ียวของกับงบกำไรขาดทุนมากท่ีสุด 
ก. ฉบับท่ี 1     
ข. ฉบับท่ี 35  
ค. ฉบับท่ี 8      
ง. ฉบับท่ี 7 

 2.มาตรฐานการบัญชีฉบับใดท่ีเก่ียวของกับกำไรตอหุน 
ก. ฉบับท่ี 8      
ข. ฉบับท่ี 31 
ค. ฉบับท่ี 33      



 

ง. ฉบับท่ี 36 
3.ขอใดคือตนทุนทางการเงิน 

ก. เงินเดือน      
ข. ตนทุนขายหรือบริการ 
ค. ดอกเบี้ยจาย คาธรรมเนียมธนาคาร   
ง. ภาษีเงินได 

4.กำไร(ขาดทุน) ตอหุนแสดงรายการไดตามขอใด 
ก. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน    
ข. กำไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
ค. กำไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด    
ง. ขอ ข และ ค ถูกตอง 

5.ขอใดถือเปนการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของระหวางงวด จากรายการหรือเหตุการณอ่ืน นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงจากรายการกับผูเปนเจาของจากความสามารถในการเปนเจาของ 

ก. กำไรขาดทุน      
ข. กำไรขาดทุน 
ค. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ง. ถูกทุกขอ 

6.เม่ือนำรายไดมาหักออกจากตนทุนขาย สามารถแสดงผลไดตามขอใด 
ก. กำไรข้ันตน      
ข. กำไรกอนหักภาษี 
ค. กำไรกอนตนทุนทางการเงิน    
ง. กำไรกอนคาใชจาย 

7.ขอใดคือกำไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญตามรายการสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
ก. กำไรสุทธิ      
ข. กำไรข้ันตน 
ค. กำไรตอหุน      
ง. กำไรข้ันพ้ืนฐาน 

8.กรณีท่ีบริษัทมีหุนสามัญชนิดเดียว กิจการจะแสดงกำไรตอหุนอยางไร 
ก. แสดงกำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานเทานั้น   
ข. แสดงกำไรตอหุนปรับลดเทานั้น 
ค. แสดงกำไรตอหุนปรับเพ่ิมเทานั้น   
ง. ขอ ก. และ  ข. ถูก 

9.จำนวนหุนตามขอใดท่ีใชคำนวณกำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
ก. จำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญโดยผูถือหุนระหวางงวด 
ข. จำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนบุริมสิทธิ โดยผูถือหุนระหวางงวด 
ค. จำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิโดยผูถือหุนระหวางงวด 



 

ง. จำนวนถัวเฉลี่ยของหุนสามัญโดยผูถือหุนระหวางงวด 
10.การคำนวณกำไรตอหุนตามขอใดท่ีมีโครงสรางฝายทุนท่ีซับซอนมาก 

ก. กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
ข. กำไรตอหุนปรับลด 
ค. กำไรตอหุนปรับเพ่ิม    
ง. กำไรตอหุน 

 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน จำนวน...10..ช่ัวโมง 
1.จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายและจัดสรรกำไรสะสมได 
 1.2. สามารถอธิบายและตั้งสำรองตางๆ ได 
 1.3.  สามารถอธิบายและจายเงินปนผลได 
 1.4. สามารถอธิบายและแสดงบัญชีกำไรสะสมได 
 1.5. สามารถอธิบายและจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6. แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายและจัดสรรกำไรสะสมได 
 2.2. อธิบายและตั้งสำรองตางๆ ได 
 2.3.  อธิบายและจายเงินปนผลได 
 2.4. อธิบายและแสดงบัญชีกำไรสะสมได 
 2.5. อธิบายและจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1. การจดัสรรกำไรสะสม 
 3.2. การตั้งสำรองตางๆ  
 3.3.  การจายเงินปนผล 
 3.4. การแสดงบัญชีกำไรสะสม 
 3.5. การจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายและจัดสรรกำไรสะสมได 1. สามารถอธิบายและจัดสรรกำไรสะสมได 
2. อธิบายและตั้งสำรองตางๆ ได 2. สามารถอธิบายและตั้งสำรองตางๆ ได 
3.  อธิบายและจายเงินปนผลได 3.  สามารถอธิบายและจายเงินปนผลได 
4. อธิบายและแสดงบัญชีกำไรสะสมได 4. สามารถอธิบายและแสดงบัญชีกำไรสะสมได 
5. อธิบายและจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนได 

5. สามารถอธิบายและจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนได 

 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

10-
11/10 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 8 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
8  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room  
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมนิ
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      2 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 8 
 
1.งบการเงินท่ีเก็บรวบรวมกำไรและขาดทุนทุก ๆ ป คือขอใด 

ก. งบกำไรขาดทุน    
ข. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
ค. งบแสดงฐานะการเงิน    
ง. งบกระแสเงินสด 

2.ขอใดเปนการจัดสรรกำไรสะสม 
ก. จายเงินปนผล     



 

ข. ตั้งสำรองตามกฎหมาย 
ค. ตั้งสำรองเพ่ือการขยายงาน   
ง. ถูกทุกขอ 

3.กฎหมายกำหนดใหตั้งสำรองตามกฎหมายในสัดสวนใด 
ก. หนึ่งในสิบสวนของกำไรสุทธิจนกวาทุนสำรองนั้นจะมีถึงหนึ่งในยี่สิบของทุนของบริษัท 
ข. หนึ่งในสิบสวนของกำไรสุทธิจนกวาทุนสำรองนั้นจะมีถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท 
ค. หนึ่งในยี่สิบสวนของกำไรสุทธิจนกวาทุนสำรองนั้นจะมีถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท 
ง. หนึ่งในยี่สิบสวนของกำไรสุทธิจนกวาทุนสำรองนั้นจะมีถึงหนึ่งในยี่สิบของทุนของบริษัท 

4.ขอใดเปนการตั้งสำรองตามขอผูกพัน 
ก. สำรองเพ่ือไถถอนหุนกู     
ข. สำรองเพ่ือการขยายงาน 
ค. สำรองเพ่ือรบัผลขาดทุนในภายหนา   
ง. สำรองเพ่ือรักษาระดับเงินปนผล 

5.บริษัทไมสามารถจายเงินปนผลไดเม่ือใด 
ก. มียอดเครดิตในบัญชีกำไรสะสม    
ข. มียอดเดบิตในบัญชีกำไรสะสม 
ค. มียอดขาดทุนสุทธิประจำป แตมียอดเครดิตในกำไรสะสม 
ง. มียอดกำไรสุทธิประจำป และมียอดเครดิตในกำไรสะสม 

6.ในกรณีท่ีบริษัทมีนโยบายท่ีไมแนนอนในการจายเงินปนผลจะตองมีการประชุมใหญภายในก่ีวัน 
ก. 14 วัน     
ข. 21 วัน 
ค. 60 วัน       
ง. 120 วัน  

 
 
 
 
7.ผูถือหุนบุริมสิทธิชนิดใดท่ีไดรับเงินปนผลคางจายยอนหลัง และเงินปนผลในปปจจุบัน แตจะไมไดรับรวมกับหุน
สามัญอีก 
 ก.หุนบุริมสิทธิประเภทไมสะสมและไมรวมรับ  
 ข.หุนบุริมสิทธิประเภทสะสมแตไมรวมรับ 
 ค.หุนบุริมสิทธิประเภทไมสะสมแตรวมรับ 
 ง.หุนบุริมสิทธิประเภทสะสมและรวมรับ 
8.ผูถือหุนบุริมสิทธิชนิดใดท่ีไดรับเงินปนผลมากกวาชนิดอ่ืนๆ 
 ก.หุนบุริมสิทธิประเภทไมสะสมและไมรวมรับ  
      ข.หุนบุริมสิทธิประเภทสะสมแตไมรวมรับ 
      ค.หุนบุริมสิทธิประเภทไมสะสมแตรวมรับ  



 

      ง.หุนบุริมสิทธิประเภทสะสมและรวมรับ 
9.ในบัญชีกำไรสะสมบัญชีใดแสดงดานเดบิต 
     ก.กำไรสุทธิประจำป  
     ข.ยอดยกมา 
     ค.การแกไขกำไรของปกอนท่ีสูงไป  
     ง.ถูกทุกขอ 
10.ในงบกำไรสะสมบัญชีใดแสดงยอดบวกกับกำไรสะสม 
     ก.การแกไขกำไรของปกอนท่ีต่ำไป  
     ข.การแกไขกำไรของปกอนท่ีสูงไป 
     ค.การจายเงินปนผล  
     ง.การตั้งสำรองตางๆ 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 9 เรื่อง   งบกระแสเงินสด จำนวน...5..ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายความหมายของงบกระแสเงินสดได 
 1.2. สามารถอธิบายและนำเสนองบกระแสเงินสดได 
 1.3.  สามารถวิเคราะหและจัดทำงบกระแสเงินสดได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4.แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายความหมายของงบกระแสเงินสดได 
 2.2. อธิบายและนำเสนองบกระแสเงินสดได 
 2.3.  วิเคราะหและจัดทำงบกระแสเงินสดได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1. ความหมายของงบกระแสเงินสด 
 3.2. การนำเสนองบกระแสเงินสด 
 3.3. วิธีการแสดงงบกระแสเงินสด 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบตัิ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของงบกระแสเงินสดได 1. สามารถอธิบายความหมายของงบกระแสเงินสดได 
2. อธิบายและนำเสนองบกระแสเงินสดได 2. สามารถอธิบายและนำเสนองบกระแสเงินสดได 
3.  วิเคราะหและจัดทำงบกระแสเงินสดได 3.  สามารถวิเคราะหและจัดทำงบกระแสเงินสดได 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

12/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ LMS 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง



 

เปาหมายของการศึกษา 
3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 

การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 9 แนะแนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรยีนรูท่ี 
9  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหดั แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 

-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 
LMS 

13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6 เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      1 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 8.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



 

.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 9 
 

1.มาตรฐานการบัญชีฉบับใดในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับงบกระแสเงินสด 
ก. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 
ข. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) 
ค. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรงุ 2550) 
ง. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 

2.งบกระแสเงินสดเปนรายงานทางการเงินท่ีกลาวถึงการเคลื่อนไหวของเงินสดตามขอใด 
ก. แสดงแหลงไดมาและใชไป  
ข. แสดงฐานะทางการเงิน 
ค. แสดงผลการดำเนินงาน  
ง. ถูกทุกขอ 

3.ขอใดไมใชกิจกรรมของงบกระแสเงินสด 
ก. กิจกรรมดำเนินงาน  
ข. กิจกรรมลงทุน 
ค. กิจกรรมจัดหาเงิน  
ง. กิจกรรมจัดการ 

 4.ขอใดเปนประโยชนของงบกระแสเงินสด 
ก. ประเมินความสามารถของกิจการท่ีจะไดรับเงินสดหรือเทียบเทา 
ข. บงชี้จำนวนเงิน ระยะเวลาและความแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคต 



 

ค. ตรวจสอบการประเมินผลกระแสเงินสดในอนาคต 
ง. ถูกทุกขอ 

 5.ขอใดเปนแหลงไดมาของกิจกรรมดำเนินงาน 
ก. เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ข. เงินสดรับจากรายไดคาธรรมเนียม 
ค. รับเงินจากการขายโรงงาน 
ง. รับเงินจากการจำหนายหุนกู 

 6.ขอใดเปนแหลงใชไปของกิจกรรมดำเนินงาน 
ก. จายเงินสดคาเบี้ยประกันภัย 
ข. จายเงินซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน 
ค. จายเงินเพ่ือไถถอนหุนกู 
ง. จายเงินเพ่ือซ้ือเครื่องจักร 

 
7.ขอใดเปนแหลงไดมาของกิจกรรมลงทุน 

ก. เงินสดจากการขายสินคาและใหบริการ  
ข. เงินสดท่ีไดรับจากการขายสัญญาลวงหนา 
ค. เงินสดรับจากสัญญาท่ีถือไวเพ่ือคา  
ง. เงินสดท่ีจายชำระกูยืม 

8.ขอใดเปนแหลงใชไปของกิจกรรมลงทุน 
ก. จายคาซ้ือสินคาและบริการ  
ข. จายคาซ้ือท่ีดิน 
ค. จายไถถอนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ  
ง. จายคาภาษีเงินได 

9.ขอใดเปนเงินสดรับของกิจกรรมจัดหาเงิน 
ก. เงินสดท่ีไดรับจากการออกหุนกู  
ข. เงินสดจากการขายสินคา 
ค. เงินสดจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียน  
ง. ถูกทุกขอ 

10.ขอใดเปนเงินสดจายของกิจกรรมจัดหาเงิน 
ก. จายเงินของกิจการประกันภยัคารายป  
ข. จายชำระเงินกูยืม 
ค. จายเงินเดือนพนักงาน  
ง. จายเงินพัฒนาสินทรัพย 

 
 
 
 



 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 10  เรื่อง  การเพ่ิมทุน การลดทุน และหุนทุนซ้ือคืน จำนวน...5..ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทจำกัดได 
 1.2. สามารถอธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 1.3. สามารถบันทึกบัญชีการเพ่ิมทุนได 
 1.4. สามารถอธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทจำกัดได 
 1.5. สามารถอธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 1.6. สามารถบันทึกบัญชีการลดทุนได 
 1.7. สามารถอธิบายหุนทุนซ้ือคืนได 
 1.8. สามารถบันทึกบัญชีหุนทุนซ้ือคืนได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.9. แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
2 สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทจำกัดได 
 2.2. อธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 2.3. บันทึกบัญชีการเพ่ิมทุนได 
 2.4. อธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทจำกัดได 
 2.5. อธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทมหาชนจำกัดได 
 2.6. บันทึกบัญชีการลดทุนได 
 2.7. อธิบายหุนทุนซ้ือคืนได 
 2.8. บันทึกบัญชีหุนทุนซ้ือคืนได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1. การจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทจำกัด 
 3.2. การจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทมหาชนจำกัด 
 3.3. การบันทึกบัญชีการเพ่ิมทุน 
 3.4. การจดทะเบียนลดทุนของบริษัทจำกัด 
 3.5. การจดทะเบียนลดทุนของบริษัทมหาชนจำกัด 
 3.6. การบนัทึกบัญชีการลดทุน 
 3.7. หุนทุนซ้ือคืน 
 3.8. การบันทึกบัญชีหุนทุนซ้ือคืน 
 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 



 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัทจำกัดได 1. สามารถอธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัท

จำกัดได 
2. อธิบายการจดทะเบยีนเพ่ิมทุนของบริษัทมหาชน
จำกัดได 

2. สามารถอธิบายการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษัท
มหาชนจำกัดได 

3. บันทึกบัญชีการเพ่ิมทุนได 3. สามารถบันทึกบัญชีการเพ่ิมทุนได 
4. อธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทจำกัดได 4. สามารถอธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท

จำกัดได 
5. อธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทมหาชน
จำกัดได 

5. สามารถอธิบายการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท
มหาชนจำกัดได 

6. บันทึกบัญชีการลดทุนได 6. สามารถบันทึกบัญชีการลดทุนได 
7. อธิบายหุนทุนซ้ือคืนได 7. สามารถอธิบายหุนทุนซ้ือคืนได 
8. บันทึกบัญชีหุนทุนซ้ือคืนได 8. สามารถบันทึกบัญชีหุนทุนซ้ือคืนได 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

13/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 10 แนะแนว
และแนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
10  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหดั แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6 เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      2 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      2 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

  
6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 



 

 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

 



 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 10 
 

1.การประชุมผูถือหุน โดยท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากไมต่ำกวาเทาใดของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. 1 ใน 2  
ข. 3 ใน 4  
ค. 1 ใน 4  
ง. 1 ใน 5 

2.การสงคำบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนโดยทางไปรษณียตอบรับและลงโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีอยาง
นอยหนึ่งคราวกอนวันประชุมไมนอยกวาก่ีวัน 
ก. 5 วัน  
ข. 7 วัน  
ค. 14 วัน  
ง. 30 วัน 

3.บริษัทมหาชนจำกัดสามารถจำหนายหุนท่ี เพ่ิมไดบางสวน โดยแบงเปนงวด งวดละไมนอยกวารอยละ 
เทาใดของจำนวนหุนท่ีเสนอขาย 
ก. รอยละ 25  
ข. รอยละ 30 
ค. รอยละ 50  
ง. รอยละ 10 

 4.บริษัทสามารถเพ่ิมทุนไดตามขอใด 
ก. เพ่ิมจำนวนหุน 
ข. เพ่ิมมูลคาหุน 
ค. เพ่ิมหลักทรัพย  
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก 

5.ถ าบริ ษั ทมีกำไรสะสมมาก แต มี เงินสดไมพอจ ายเงินป นผลเป นเงินสด บริ ษัทตองปฏิ บั ติ ตามขอใด 
     ก. จายเงินปนผลเปนเงินสด  

ข. จายเงินปนผลเปนหุนสามัญ 
     ค.จายเงินปนผลเปนหุนบุริมสิทธิ  
     ง. ถูกทุกขอ 
 6.การเพ่ิมทุนและลดทุนนั้น บริษัทตองจดทะเบียนและแกไขเพ่ิมเติมในเอกสารใด 

ก. หนังสือบริคณหสนธิขอ 5 (ทุน)  
ข. แบบ บอจ. 1 
ค. แบบ บอจ. 4  
ง. ถูกทุกขอ 

 



 

 
 7.การลดทุนของบริษัทดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ำลงนั้นตองไมต่ำกวาหุนละเทาใด 

ก. 5 บาท  
ข. 10 บาท  
ค. 100 บาท  
ง. 25 บาท 

 8.การบอกกลาวเจาหนี้ใหทราบการลดทุนและมีสิทธิคัดคานตองแจงภายในก่ีวันนับแตวันท่ีบอกกลาว 
ก. 7 วัน 
ข. 14 วัน  
ค. 30 วัน  
ง. 60 วัน 

 9.การเพ่ิมทุนและการลดทุนของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ขอใดกลาวถูกตอง 
ก. บริษัทจำกัดปฏิบัติตามกฎหมายแพงและพาณิชย 
ข. บริษัทจำกัดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
ค. บริษัทจำกัดปฏิบัติตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ง. บริษัทมหาชนจำกัดปฏิบัติตามกฎหมายแพงและพาณิชย 

10หุนทุนท่ีบริษัทมหาชนจำกัดซ้ือคืนจากผูถือหุนนั้น ตองเปนหุนชนิดใด 
ก. หุนสามัญหรือหุนท่ีมีลักษณะเทียบเทาหุนสามัญเทานั้น 
ข. หุนบุริมสิทธิหรือหุนท่ีมีลักษณะเทียบเทาหุนบุริมสิทธิเทานั้น 
ค. หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู 
ง. หุนทุนทุกประเภท 

 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 

 

 

 

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี 11  เรื่อง  การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี จำนวน...5..ชั่วโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายความหมายของขอผิดพลาดได 
 1.2. สามารถอธิบายลักษณะขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีท่ีกระทบงบการเงินได 
 1.3. สามารถบอกสาเหตุและประเภทของขอผิดพลาดได 
 1.4. สามารถอธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชมเชยกันได 
 1.5. สามารถอธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชดเชยกันไมได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายความหมายของขอผิดพลาดได 
 2.2. อธิบายลักษณะขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีท่ีกระทบงบการเงินได 
 2.3. บอกสาเหตุและประเภทของขอผิดพลาดได 
 2.4. อธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชมเชยกันได 
 2.5. อธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชดเชยกันไมได 
 
3. เนื้อหา 
 1. ความหมายของขอผิดพลาด 
 2. ลักษณะขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีท่ีกระทบงบการเงิน 
 3. สาเหตุและประเภทของขอผิดพลาด 
 4. ขอผิดพลาดท่ีชมเชยกันได 
 5. ขอผิดพลาดท่ีชดเชยกันไมได 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของขอผิดพลาดได 1. สามารถอธิบายความหมายของขอผิดพลาดได 
2. อธิบายลักษณะขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีท่ี
กระทบงบการเงินได 

2. สามารถอธิบายลักษณะขอผิดพลาดในการบันทึก
บัญชีท่ีกระทบงบการเงินได 

3. บอกสาเหตุและประเภทของขอผิดพลาดได 3. สามารถบอกสาเหตุและประเภทของขอผิดพลาดได 
4. อธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชมเชยกันได 4. สามารถอธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชมเชยกันได 
5. อธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชดเชยกันไมได 5. สามารถอธิบายและแกไขขอผิดพลาดท่ีชดเชยกัน

ไมได 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

14/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 11 แนะแนว
และแนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
11 ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

นักศึกษา 
10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ

นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      2 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑด ี
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 
 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 11 
 

1.ในปจจุบัน มาตรฐานการบัญชีฉบับใดท่ีเก่ียวของกับการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 
ก. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) 
ข. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) 
ค. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 
ง. มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) 

 
2.การท่ีกิจการไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดหลังจากท่ีไดใชความพยายามอยางสมเหตุผลทุกประการแลว ใชคำ

นิยามไดตามขอใด 
ก. ขอผิดพลาดในงวดกอน  



 

ข. การไมสามารถทำไดในทางปฏิบัติ 
ค. การปรับงบการเงินยอนหลัง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
3.ขอใดเปนลักษณะขอผิดพลาดท่ีกระทบงบดุล 

ก. การลงบัญชีเงินฝากธนาคารเปนบัญชีเงินสด  
ข. การบันทึกบัญชีคาน้ำคาไฟฟาเปนบัญชีคาโทรศัพท 
ค. การบันทึกคาปรับปรุงอาคารเปนคาใชจาย  
ง. ถูกทุกขอ 

 
4.กิจการบันทึกบัญชีเครื่องตกแตงเปนเครื่องใชสำนักงาน ถาตรวจพบในรอบบัญชีปจจุบันตองแกไขอยางไร 

ก. ตองปรับปรุงทันที 
ข. ตองปรับปรุงจำนวนเงินแตละปท่ีนำเสนอในงบดุลใหถูกตอง 
ค. ตองปรับปรุงจำนวนเงินแตละปท่ีนำเสนอในงบกำไรขาดทุนใหถูกตอง 
ง. ไมตองปรับปรุง สามารถชดเชยกันได 

5.ขอใดเปนขอผิดพลาดโดยตั้งใจ 
ก. การไมเขาใจวิธีบันทึกบัญชี  
ข. การหลบเลี่ยงภาษี 
ค. ประมาทเลินเลอในการบันทึกบัญชี  
ง. ขาดความรอบคอบระมัดระวัง 

6.ขอใดเปนขอผิดพลาดท่ีสามารถชดเชยกันได 
ก. บันทึกจำนวนเงินผิด  
ข. จายคาใชจายแลวไมไดบันทึกบัญชี 
ค. รับรายไดแลวไมไดบันทึกบัญชี  
ง. ไมไดปรับปรุงบัญชีคาใชจายคางจาย 

 
7.ขอใดเปนขอผิดพลาดท่ีไมสามารถชดเชยกันได 

ก. ตีราคาสินคาคงเหลือปลายปผิด  
ข. ไมไดปรับปรุงบัญชีคาใชจายคางจาย 
ค. ไมไดปรับปรุงบัญชีรายไดคางรับ  
ง. ไมไดปรับปรุงคาเสื่อมราคาสินทรัพย 

8.ถากิจการตีราคาสินคาคงเหลือปลายปต่ำไป และตรวจพบปท่ี 2 จะปรบัปรุงแกไขบัญชอียางไร 
ก. เดบิต  สินคาคงเหลือ XX เครดิต กำไรสะสม XX 
ข. เดบิต  กำไรสะสม XX เครดิต สินคาคงเหลือ XX 
ค. ไมตองปรับปรุง เพราะสามารถชดเชยกันได 
ง. เดบิต  กำไรขาดทุน XX เครดิต กำไรสะสม XX 

9.กิจการไมไดปรับปรุงคาใชจายคางจายในปแรก จะมีผลตอกำไรสุทธิและกำไรสะสมอยางไร 



 

ก. กำไรสุทธิสูงข้ึน และกำไรสะสมสูงข้ึน  
ข. กำไรสุทธิต่ำ และกำไรสะสมต่ำ 
ค. ไมตองปรับปรุง เพราะชดเชยกันแลว  
ง. กำไรสุทธิสูง และกำไรสะสมต่ำ 

10.กิจการไมไดปรับปรุงคาใชจายคางจายในปแรก จะมีผลตอกำไรสุทธิและกำไรสะสมอยางไร ถาพบขอผิดพลาด
ในปท่ี 3 จะมีผลตอกำไรสะสมอยางไร 

ก. กำไรสะสมสูงข้ึน  
ข. กำไรสะสมต่ำลง 
ค. ไมตองปรับปรุง เพราะชดเชยกันแลว  
ง. กำไรสะสมเทาเดิม 

 
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หนวยการเรียนรูท่ี 12  เรื่อง  การจำหนายหุนกูของบริษัทจำกัด (มหาชน)  จำนวน...5..ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายความหมายของหุนกูและลักษณะของหุนกูได 
 1.2. สามารถบอกชนิดของหุนกูได 
 1.3. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนในวันเดียวได 
 1.4. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีไถถอนคืนกอนครบกำหนดได 
 1.5. สามารถคำนวณและบันทึกการจำหนายหุนกูระหวางงวดดอกเบี้ยได  
 1.6. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเปนงวดได 
 1.7. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินทุนจมเพ่ือไถถอนหุนกูได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.8. แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 1. อธิบายความหมายของหุนกูและลักษณะของหุนกูได 
 2. บอกชนิดของหุนกูได 
 3. คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนในวันเดียวได 
 4. คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีไถถอนคืนกอนครบกำหนดได 
 5. คำนวณและบันทึกการจำหนายหุนกูระหวางงวดดอกเบี้ยได  
 6. คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเปนงวดได 
 7. คำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินทุนจมเพ่ือไถถอนหุนกูได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1. ความหมายของหุนกูและลักษณะของหุนกู 
 3.2. ชนิดของหุนกู 
 3.3. การบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนในวันเดียว 
 3.4. การบันทึกบัญชีหุนกูท่ีไถถอนคืนกอนครบกำหนด 
 3.5. การจำหนายหุนกูระหวางงวดดอกเบี้ย  
 3.6. การบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนเปนงวด 
 3.7. เงินทุนจมเพ่ือไถถอนหุนกู 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของหุนกูและลักษณะของหุนกูได 1. สามารถอธิบายความหมายของหุนกูและลักษณะ

ของหุนกูได 
2. บอกชนิดของหุนกูได 2. สามารถบอกชนิดของหุนกูได 



 

3. คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอนใน
วันเดียวได 

3. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนด
ไถถอนในวันเดียวได 

4. คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีไถถอนคืนกอนครบ
กำหนดได 

4. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีไถถอนคืน
กอนครบกำหนดได 

5. คำนวณและบันทึกการจำหนายหุนกูระหวางงวด
ดอกเบี้ยได  

5. สามารถคำนวณและบันทึกการจำหนายหุนกูระหวาง
งวดดอกเบี้ยได  

6. คำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนดไถถอน
เปนงวดได 

6. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีหุนกูท่ีครบกำหนด
ไถถอนเปนงวดได 

7. คำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินทุนจมเพ่ือไถ
ถอนหุนกูได 

7. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินทุนจม
เพ่ือไถถอนหุนกูได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

15/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจุดประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 12 แนะแนว
และแนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
12  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหดั แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      2 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 



 

 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 12 
 

1.กฎหมายขอใดท่ีหามมิใหนำมาใชบังคับแกหลักทรัพยประเภทหุนกู 
ก. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ข. ประมวลกฎหมายอาญา 
ค. พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ง. พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 2.กฎหมายกำหนดใหหุนกูแตละหุนตองมีราคาไมต่ำกวาก่ีบาท 
ก. 5 บาท 
ข. 10 บาท  
ค. 50 บาท  
ง. 100 บาท 

3.ถาจำหนายหุนกูชนิดครบกำหนดไถถอนในวันเดียว จะบันทึกบัญชีอยางไร 
ก. เดบิต เงินสด XX เครดิต หุนกู XX 
ข. เดบิต หุนกู XX เครดิต เงินสด XX 
ค. เดบิต ดอกเบี้ยหุนกู XX เครดิต เงินสด XX 
ง. เดบิต หุนกู XX เครดิต เงินสด XX 

a. ดอกเบี้ยหุนกู XX 
4.ถาบริษัทนำหุนกูออกจำหนายในราคาต่ำกวามูลคา จะบันทึกบัญชีอยางไร 

ก. เดบิต เงินสด XX 
a. สวนต่ำกวาราคามูลคาหุนกู XX 

i. เครดิต หุนกู XX 
ข. เดบิต เงินสด XX 

i. เครดิต หุนกู  XX 
 สวนต่ำกวาราคามูลคาหุนกู XX 

ค. เดบิต เงินสด XX 
i. สวนขาดกวาราคามูลคาหุนกู XX 
ii. เครดิต หุนกู XX 

ง. ~เดบิต เงินสด XX 
i. สวนสงูกวาราคามูลคาหุนกู XX 
ii. เครดิต หุนกู   XX 

 
 
 
 
 
 
 



 

 5.ถาบริษัทนำหุนกูออกจำหนายในราคาต่ำกวามูลคา จะบันทึกบัญชีอยางไร เม่ือมีการจายดอกเบี้ยหุนกู จะบันทึก
บัญชีอยางไร 

ก. เดบิต เงินสด XX เครดิต หุนกู XX 
ข. เดบิต ดอกเบี้ยหุนกู XX เครดิต เงินสด XX 
ค. เดบิต ดอกเบี้ยหุนกู XX เครดิต หุนกู XX 
ง. เดบิต เงินสด XX เครดิต ดอกเบี้ยหุนกู XX 

6.เม่ือตัดสวนต่ำกวามูลคาหุนกู จะบันทึกบัญชีอยางไร 
ก. เดบิต ดอกเบี้ยหุนกู XX เครดิต เงินสด XX 
ข. เดบิต เงินสด  XX เครดิต สวนต่ำกวามูลคาหุนกู XX 
ค. เดบิต ดอกเบี้ยหุนกู XX เครดิต สวนต่ำกวามูลคาหุนกู XX 
ง. เดบิต สวนต่ำกวามูลคาหุนกู XX เครดิต ดอกเบี้ยหุนกู XX 

7.เม่ือตัดสวนเกินมูลคาหุนกู จะบันทึกบัญชีอยางไร 
ก. เดบิต สวนเกินมูลคาหุนกู XX เครดิต ดอกเบี้ยหุนกู XX 
ข. เดบิต ดอกเบี้ยหุนกู XX เครดิต สวนเกินมูลคาหุนกู XX 
ค. เดบิต สวนเกินมูลคาหุนกู XX เครดิต หุนกู XX 
ง. เดบิต หุนกู XX เครดิต สวนเกินมูลคาหุนกู XX 

8.การจัดสรรกำไรเปนสำรองเพ่ือไถถอนหุนกู โดยปกติจะมีจำนวนเงินเทากับยอดใด 
ก. Term bonds  
ข. Sinking Fund 
ค. Callable bonds  
ง. Serial bonds 

 9.กิจการสามารถกูเงินโดยการออกหุนกูไดคือขอใด 
ก. บริษัทจำกัด  
ข. บริษัทมหาชนจำกัด 
ค. หางหุนสวนจำกัด  
ง. บริษัทเงินทุนหลักทรพัย 

10.เม่ือ 1 พฤษภาคม 25X3 บริษัทจดทะเบียนหุนกู 500,000 บาท ไถถอน 5 ป จายดอกเบี้ยทุกวันท่ี.1.
พฤษภาคม.และ.1.พฤศจิกายน.อัตราดอกเบี้ย.12%.ตอป.จำหนายหุนกูเม่ือ 1 สิงหาคม 25X3 ในราคาหุน
ละ 105 บาท ระยะเวลาตัดสวนเกินท้ังหมดก่ีเดือน 
ก. 57 เดือน  
ข. 58 เดือน 

     ค. 59 เดือน 
     ง.60 เดือน 
 

 

 
 



 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 



 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 หนวยการเรียนรูท่ี 13  เรื่อง  การเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัทจำกัด. จำนวน...10..ช่ัวโมง 
1 จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1. สามารถอธิบายและจดทะเบียนเลิกบริษัทได 
 1.2.  สามารถอธิบายการชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทได 
 1.3. สามารถอธิบายการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัดได 
 1.4. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกและเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัดได 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

15.แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงปน ความ
รวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
 
 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1. อธิบายและจดทะเบียนเลิกบริษัทได 
 2.2.  อธิบายการชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทได 
 2.3. อธิบายการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัดได 
 2.4. คำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกและเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัดได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1. การจดทะเบียนเลิกบริษัท 
 3.2. การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท 
 3.3. การจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัทมหาชนจำกัด 
 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายและจดทะเบียนเลิกบริษัทได 1. สามารถอธิบายและจดทะเบียนเลิกบริษัทได 
2.  อธิบายการชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชีของบริษัทได 

2.  สามารถอธิบายการชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จ
การชำระบัญชีของบริษัทได 

3. อธิบายการจดทะเบียนเลิกและการชำระบัญชีบริษัท
มหาชนจำกัดได 

3. สามารถอธิบายการจดทะเบียนเลิกและการชำระ
บัญชีบริษัทมหาชนจำกัดได 

4. คำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกและเสร็จ
การชำระบัญชีบริษัทจำกัดได 

4. สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีเก่ียวกับการเลิกและ
เสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัดได 

 
 
 
 



 

5 กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

16-
17/10 

ข้ันนำเขาสูบทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษา แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เปาหมายของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการใหคะแนน 
การวัดประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจดุประสงคของการ
เรียนรูหนวยท่ี 13 แนะแนว
และแนวทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน การ
สอน และสำรวจความพรอม
ของนักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการสอน

เนื้อหาของหนวยการเรียนรูท่ี 
13  ในระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อการเรียน 
โดยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดใน
ระบบ LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และ
สังเกตพฤติกรรมการเรยีนของ
นักศึกษา 

- หนังสือเรียนวิชาการ
บัญชีบริษัทจำกัด 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-ระบบ google class 
room 
-คอมพิวเตอรโนตบุค 
-สื่อ Power Point 
-สมารทโฟน 
 

• ผลการประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการประเมิน
ในแบบ
ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรยีน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคณุธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

10. ตรวจแบบฝกหัด แนะนำ
นักศึกษาในเรื่องของการ
ทำงานดวยความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
โดยสุมเรียกนักศึกษาเพ่ือรวม
เฉลยแบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

ความรู      1 คะแนน 
ทักษะ      1 คะแนน 
จิตพิสัย      2 คะแนน 
รวม       3 คะแนน 

 
 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 
 การวัดผลประเมินผลแตละหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม แลวนำคะแนน
รวมมาตัดสินผลการเรียนรู ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๘๐ ข้ึนไป   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 คะแนนผลการประเมินรอยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกวารอยละ ๔๙ ลงมา  ระดับผลการเรียนอยูในไมผานเกณฑ 
 
 



 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
 7.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
 7.2 แบบทดสอบกอนเรยีน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
 บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
  ผลการสอนของครู 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรูกอนเรียน/หลังเรียน หนวยท่ี 13 
 

1.การลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีและหนังสือนัดประชุมสงทางไปรษณียตอบรับในการเลิกบริษัทควรหาง
กันอยางนอยก่ีวัน 
ก. 7 วัน  
ข. 14 วัน  
ค. 30 วัน  
ง. 45 วัน 

2. การประชุมผูถือหุน โดยท่ีประชุมตองมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากไมต่ำกวาเทาใดของจำนวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. 3 ใน 4   



 

ข. 1 ใน 2 
ค. เสียงก่ึงหนึ่ง  
ง. เสียงครึ่งหนึ่ง 

3.ขอใดเปนการเลิกบริษัทโดยผลของกฎหมาย 
ก. จำนวนผูถือหุนเหลือไมถึง 3 คน  
ข. ผูถือหุนลงมติพิเศษใหเลิกบริษัท 
ค. บริษัทลมละลาย  
ง. การคามีแตขาดทุนและไมมีหวังกลับฟนคืน 

4.การเลิกบริษัทโดยคำสั่งศาลคือขอใด 
ก. บริษัทลมละลาย  
ข. บริษัทไมเริ่มประกอบการภายใน 1 ป 
ค. นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน  
ง. จำนวนผูถือหุนเหลือไมถึง 3 คน 

5.ขอใดเปนการเลิกบริษัทโดยความประสงคของผูถือหุน 
ก. ผูถือหุนมีมติพิเศษใหเลิก 
ข. ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท 
ค. ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไวและเม่ือสิ้นสุดระยะเวลานั้น 
ง. ถูกทุกขอ 

 6.เอกสารฉบับใดท่ีผูชำระบัญชีตองลงลายมือชื่อทุกคน 
ก. แบบ ลช.1   
ข. แบบ ลช.2 
ค. หนังสือรับรอง   
ง. หนังสือมอบอำนาจ 

 
 
 
 7.คาธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกบริษัทคือขอใด 

ก. 400 บาท   
ข. 120 บาท   
ค. 300 บาท   
ง. 200 บาท 

8.ถาผูชำระบัญชีพิจารณาวาสินทรัพยมีไมเพียงพอในการชำระหนี้จะตองทำอยางไร 
ก. กูเงินเพ่ิม   
ข. ขอประนีประนอมหนี้ตอศาล 
ค. ใหศาลสั่งเปนบริษัทลมละลาย  
ง. ตัดเปนหนี้สูญ 

9.ถาการชำระบัญชียังไมสิ้นสุดลง งบรับ-จายเงินสดจะแสดงอยางไร 



 

ก. เงินสดรับจะเทากับเงินสดจาย 
ข. เงินสดจะแสดงยอดคงเหลือ 
ค. เงินสดตนงวดจะเทากับจายคืนทุน  
ง. เงินสดจายคืนทุนจะเทากับเงินสดรับ 

10.ถาการชำระบัญชียังไมสิ้นสุดลง จะไมปฏิบัติตามขอใด 
ก. จายคืนทุนผูถือหุน 
ข. จัดทำงบดุล 
ค. งบรับ-จายเงินสด  
ง. งบกำไรขาดทุนจากการชำระบัญชี 

                                        
 

 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
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หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

   2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

   0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	4.2 ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
	จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

