
 

 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูและ 
การประเมินตามสภาพจริงประจำหนวยการเรียนรู 

 
 

วิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินคา รหัสวิชา 20201-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕64 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศกึษา ๒๕64 
 
 

 
 
 
 

 
 

จัดทำโดย 
นางอุษา ไชยบุรินทร 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

แผนการจดัการเรียนรูและการประเมินตามสภาพจริง 
สวนท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา การบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา   

2. คำอธิบายราวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   การบันทึกรายการซ้ือขายสินคาในสมุดรายวันเฉพาะ สมุดเงินสด 2 ชอง สมุดเงิน
สด 3 ชอง การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง การแกไขขอผิดพลาด  และปดบัญชีเม่ือสิ้นงวด
บัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ชอง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบทองหลังปดบัญชี  
 

3. จุดประสงครายวิชา 
  3.1  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจาของ
คนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา 
 3.2  เพ่ือใหมีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปสำหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา 

3.3  เพ่ือใหมีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
บัญชี 

4. สมรรถนะรายวิชา 
 4.1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการของสมุดรายวันเฉพาะ และวิธีการบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา 
 4.2 ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคาตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
ตารางท่ี๑. การวิเคราะหหลักสูตร 

ตารางวิเคราะหหลักสูตร 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน รหสัวิชา ๒0๒๐๑- ๒๐๐๑ ช่ือวิชา การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินคา  จำนวน   ๓    หนวยกิต 

สาขาวิชาการบัญชี    ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๖4   ผูรับผิดชอบ นางอุษา  ไชยบุรินทร 
           พุทธิพิสัย       
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1 การซื้อขายสินคา
สำหรับกิจการ
เจาของคนเดยีว 

 3 5 3 - - - 5 3 19 2 

2.ภาษีมูลคาเพิ่ม  3 2 2 - - - 2 3 12 4 

3.การบันทึก
รายการเก่ียวกับการ
ซื้อขายสินคาสำหรับ
กิจการที่จดทะเบียน
และไมจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มใน
สมุดรายวันทั่วไป 

 1 2 1 - - - 1 3 8 6 

4 การผานรายการ
ไปยังบัญชีแยก
ประเภท 

 3 4 5 - - - 5 3 20 1 

5.การบันทึก
รายการซื้อสินคาใน
สมุดรายวันเฉพาะ
วิธีการบันทึกบัญชี
สินคาคงเหลือสิ้น
งวด 

 3 3 4 - - - 4 3 17 3 

6.รายการปรับปรุง  1 2 1 - - - 1 2 7 5 

7.การแกไข
ขอผิดพลาดทางการ
บัญชี  

 17 23 18    21 21 100  

8.การปดบัญชีเมื่อ
วันสิ้นงวดบัญชี 

 5 1 4    2 3   

9.กระดาษทำการ            



 

 
10.งบกำไรขาดทนุ  1 2 1 - - - 1 2 7 5 

11.งบแสดงฐานะ
การเงิน 

 17 23 18    21 21 100  

12.งบทดลองหลัง
ป ดบัญ ชี และส รุป
วงจรบัญชี 

 5 1 4    2 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. กำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 

1. การบันทึกรายการคาในสมดุรายวัน
เฉพาะ 

1.1 ความหมายและประเภทของสมุด
รายวันเฉพาะ 
1.2 การบันทึกรายการในสมดุรายวัน
ซื้อสินคา สมุดรายวันสงคืนสินคาและ
จำนวนที่ไดลด 
1.3 บัญชีแยกประเภทยอยเจาหนี้ราย
ตัวและบัญชีแยกประเภททั่วไป 
1.4 รายละเอียดเจาหนี้การคา 
1.5 การบันทึกรายการในสมดุรายวัน
ขายสินคา สมุดรายวันรับคืนสนิคาและ
จำนวนที่ลดให 
1.6 บัญชีแยกประเภทยอยลูกหนี้ราย
ตัวและบัญชีแยกประเภททั่วไป 
1.7 รายละเอียดลูกหนี้การคา 
1.8 การบันทึกรายการในสมดุรายวัน
รับเงินและสมุดรายวนัจายเงนิ 
1.9 ศัพทบัญช ี

1.1 บอกความหมายและประเภท
ของสมุดรายวันเฉพาะได 
1.2 บันทึกรายการในสมดุรายวนั
ซื้อสินคา สมุดรายวันสงคืนสินคา
และจำนวนที่ไดลดได 
1.3 ผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทยอยเจาหนี้รายตัวและบัญชี
แยกประเภททั่วไปได 
1.4 จัดทำรายละเอียดเจาหนี้
การคาได 
1.5 บันทึกรายการในสมดุรายวนั
ขายสินคา สมุดรายวันรับคืนสนิคา
และจำนวนที่ลดใหได 
1.6 ผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทยอยลูกหนี้รายตัวและบัญชี
แยกประเภททั่วไปได 
1.7 จัดทำรายละเอียดลูกหนี้การคา
ได 
1.8 บันทึกรายการในสมดุรายวนั
รับเงินและสมุดรายวนัจายเงนิได 
1.9 บอกความหมายศัพทบัญชไีด 

2. ภาษีมูลคาเพ่ิม 1.1 ความหมายของภาษีมูลคาเพ่ิม 
1.2 ผูมีหนาท่ีจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม และกำหนดเวลาการ
จดทะเบียน 
1.3 ผูประกอบการท่ีไดรับการ
ยกเวน แตสิทธิขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
1.4 ผูประกอบการท่ีไมตองจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
1.5 กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ี
ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
1.6 วธิีการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
1.7 ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
1.8 หนาท่ีของผูประกอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

2.1 บอกความหมายของสมุดเงิน
สด 2 ชองได 
2.2 อธิบายลักษณะของสมุดเงิน
สด 2 ชองได 
2.3 อธิบายรูปแบบของสมุดเงิน
สด  2 ชองได 
2.4 การบันทึกรายการในสมุด
เงินสด  2  ชองได 



 

1.9 เอกสารสำคัญเก่ียวกับภาษีซ้ือ 
10 ฐานภาษีและอัตรา
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
11.การตำนวณภาษีมูลคาเพ่ิม 
12 การจัดทำแบบแสดงรายงาน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 

3.การบันทึกรายการเก่ียวกับการซื้อ
ขายสินคาสำหรับกิจการทีจ่ดทะเบียน
และไมจดทะเบียนภาษีมลูคาเพิม่ใน
สมุดรายวันทั่วไป 

3.1 หลักการบันทึกบัญชีสำหรับ
กิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจ
ซ้ือขายสินคา 
3.2 การบันทึกรายการเก่ียวกับการ
ซ้ือขายสินคาในสมุดรายวันท่ัวไป
สำหรับกิจการท่ีจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
3.3 การบันทึกรายการเก่ียวกับการ
สินคาในสมุดรายวันท่ัวไปสำหรับ
กิจการท่ีไมจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

3.1 บอกความหมายของสมุดเงิน
สด 3 ชองได 
3.2 บอกลักษณะของสมุดเงินสด 
3 ชองได 
3.3 อธิบายรูปแบบของสมุดเงิน
สด  3 ชองได 
3.4 บันทึกรายการในสมุดเงินสด  
3 ชองได 
 

4.การผานรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภท 

4.1 ความหมาย และประเภทของ
บัญชีแยกประเภท 
4.2การผานรายการไปยังสมุด
รายวันท่ัวไป ไปสมุดบัญชีแยก
ประเภท 
4.3 การหายอดคงเหลือดวยดินสอ 
4.4 งบทดลอง 
 

4.1 บอกความหมายของรายการ
ปรับปรุงได 
4.2 บอกประเภทของรายการ
ปรับปรุงบัญชีได 
4.3 คำนวณและบันทึกรายการ
ปรับปรุงบัญชีได 
4.4 อธิบายและบันทึกการโอน
กลับรายการได 
4.5 อธิบายและบันทึกการแกไข
ขอผิดพลาดได 
4.6 จัดทำงบทดลองหลังรายการ
ปรับปรุงได 
 

5.การบันทึกรายการซ้ือขายในสมุด
รายวันเฉพาะวิธีการบันทึกบัญชี
สินคาคงเหลือสิ้นงวด 

5.1 ความหมายและความสำคัญใน
สมุดรายวันเฉพาะ 
5.2ประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ 
5.3 สมุดรายวันแยกประเภท 
5.4 รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และ
เจาหนี้ 
5.5 สมุดรายวันซ้ือ 

5.1 อธิบายความหมายของ
กระดาษทำการได 
5.2 อธิบายรูปแบบกระดาษทำ
การ 8 ชองได 
5.3 บอกข้ันตอนการจัดทำ
กระดาษทำการ 8 ชองได 
5.4 จัดทำงบการเงินสำหรับ



 

5.6 สมุดรายวันสงคืนสินคา และ
จำนวนท่ีไดลด 
5.7 สมุดรายวันขาย 
5.8สมุดรายวันรับคืน และจำนวนท่ี
ลดให 
5.9 สมุดรายวันรับเงิน 
5.10 สมุดรายวนัรับจาย 
5.11 งบทดลอง 

กิจการเจาของคนเดียวประเภท
ธุรกิจซ้ือขายสินคาได 
5.5 จัดทำงบกำไรขาดทุนได 
5.6 จัดงบแสดงฐานะการเงินได 

6. รายการปรับปรุง 6.1 ความหมายและประเภทของ
รายการปรับปรุงบัญชี 
6.1 คาใชจายลวงหนา 
6.2 รายไดรับลวงหนา 
6.3 คาใชจายคางจาย 
6.4 รายไดคางรับ 
6.5 หนี้สงสัยจะสูญ  
6.6 วัสดุสิ้นเปลือง 
6.7 คาเสื่อมราคา 

6.1 อธิบายความหมายของการ
ปดบัญชีได 
6.2 ปดบัญชใีนสมุดรายวันท่ัวไป
ได 
6.3 ปดบัญชีในสมุดบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไปได 
6.4 จัดทำงบทดลองหลังการปด
บัญชีได 
6.5 อธิบายวงจรบัญชีได 
 

7. การแกไขขอผิดพลาดทางบัญช ี 7.1 ความหมายและลักษณะของ
ขอผิดพลาดทางการบัญชี 
7.2 วธิีแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี 
7.3 รายการโอนกลับบัญช ี
7.4 งบทดลองหลังรายการปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 

 
7.เกณฑการตัดสินผลการเรียนรูสภาพจริง 
 7.1 การแบงคะแนน คิดเปนรอยละ 50 ผานเกณฑการประเมิณ 

หนวยท่ี 
ทดสอบ (พุทธ

พิสัย) 

ผลงาน/
ปฏบิัติงาน  

(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม (จิต
พิสัย) 

รวม 

รอยละ 
50  ของ
คะแนน

เต็ม 
1 9 3 5 17 8.5 
2 9 2 5 16 8 
3 9 3 5 17 8.5 
4 10 2 5 17 8.5 
5 9 3 5 17 8.5 
6 9 2 5 16 8 

รวม 55 15 30 100 50 



 

 
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…..การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันเฉพาะ จำนวน...5...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 ความหมายและประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ 
1.2 การบันทึกรายการในสมุดรายวันซ้ือสินคา สมุดรายวันสงคืนสินคาและจำนวนท่ีไดลด 
1.3 บัญชีแยกประเภทยอยเจาหนี้รายตัวและบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
1.4 รายละเอียดเจาหนี้การคา 
1.5 การบันทึกรายการในสมุดรายวันขายสินคา สมุดรายวันรับคืนสินคาและจำนวนท่ีลดให 
1.6 บัญชีแยกประเภทยอยลูกหนี้รายตัวและบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
1.7 รายละเอียดลูกหนี้การคา 
1.8 การบันทึกรายการในสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันจายเงิน 
1.9 ศัพทบัญชี 
ดานคุณธรรม จรยิธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.10 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงบัน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 

2. สมรรถนะประจำหนวย 
2.1 บอกความหมายและประเภทของสมุดรายวันเฉพาะได 
2.2 บันทึกรายการในสมุดรายวันซ้ือสินคา สมุดรายวันสงคืนสินคาและจำนวนท่ีไดลดได 
2.3 ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทยอยเจาหนี้รายตัวและบัญชีแยกประเภทท่ัวไปได 
2.4 จัดทำรายละเอียดเจาหนี้การคาได 
2.5 บันทึกรายการในสมุดรายวันขายสินคา สมุดรายวันรับคืนสินคาและจำนวนท่ีลดใหได 
2.6 ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทยอยลูกหนี้รายตัวและบัญชีแยกประเภทท่ัวไปได 
2.7 จัดทำรายละเอียดลูกหนี้การคาได 
2.8 บันทึกรายการในสมุดรายวันรบัเงินและสมุดรายวันจายเงินได 
2.9 บอกความหมายศัพทบัญชีได  

3 เนื้อหา 
3.1 ความหมายและประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ 
3.2 การบันทึกรายการในสมุดรายวันซ้ือสินคา สมุดรายวันสงคืนสินคาและจำนวนท่ีไดลด 
3.3 บัญชีแยกประเภทยอยเจาหนี้รายตัวและบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
3.4 รายละเอียดเจาหนี้การคา 
3.5 การบันทึกรายการในสมุดรายวันขายสินคา สมุดรายวันรับคืนสนิคาและจำนวนท่ีลดให 
3.6 บัญชแียกประเภทยอยลูกหนี้รายตัวและบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
3.7 รายละเอียดลูกหนี้การคา 
3.8 การบันทึกรายการในสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันจายเงิน 
3.9 ศัพทบัญชี 



 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

1.1 ความหมายและประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ 
1.2 การบันทึกรายการในสมุดรายวันซ้ือสินคา สมุด
รายวันสงคืนสินคาและจำนวนท่ีไดลด 
1.3 บัญชีแยกประเภทยอยเจาหนี้รายตัวและบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป 
1.4 รายละเอียดเจาหนี้การคา 
1.5 การบันทึกรายการในสมุดรายวันขายสินคา สมุด
รายวันรับคืนสินคาและจำนวนท่ีลดให 
1.6 บัญชีแยกประเภทยอยลูกหนี้รายตัวและบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป 
1.7 รายละเอียดลูกหนี้การคา 
1.8 การบันทึกรายการในสมุดรายวันรับเงินและสมุด
รายวันจายเงิน 
1.9 ศัพทบัญชี 

1.1 บอกความหมายและประเภทของสมุดรายวัน
เฉพาะได 
1.2 บันทึกรายการในสมุดรายวันซ้ือสินคา สมุดรายวัน
สงคืนสินคาและจำนวนท่ีไดลดได 
1.3 ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทยอยเจาหนี้ราย
ตัวและบัญชีแยกประเภทท่ัวไปได 
1.4 จัดทำรายละเอียดเจาหนี้การคาได 
1.5 บันทึกรายการในสมุดรายวันขายสินคา สมุด
รายวันรับคืนสินคาและจำนวนท่ีลดใหได 
1.6 ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทยอยลูกหนี้รายตัว
และบัญชีแยกประเภทท่ัวไปได 
1.7 จัดทำรายละเอียดลูกหนี้การคาได 
1.8 บันทึกรายการในสมุดรายวันรับเงินและสมุด
รายวันจายเงินได 
1.9 บอกความหมายศัพทบัญชีได 

 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1/5 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

(MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของ
รายวิชา และมาตรฐาน
รายวิชา และเปาหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการให
คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

-หนังสือเรียน
วิชาการบัญชีสำหรับ
กิจการซ้ือขายสินคา 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุก 
-ใบงาน  
-สื่ออินเตอรเน็ต 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 

- ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

- ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

- สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

- สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

4. ชี้แจงจุดประสงคของ
การเรียนรูหนวยท่ี 1 
แนะแนวและแนว
ทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน 
การสอน และสำรวจ
ความพรอมของ
นักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการ

สอนเนื้อหาของหนวย
การเรียนรูท่ี 1  ใน
ระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรียน โดย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับนักศึกษา หรือสุม
เรียกนักศึกษาเพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำ
แบบฝกหัดในระบบ 
LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด 
และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนกัศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหัด 
แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานดวย
ความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้น
เรียน โดยสุมเรียก

 
 
 

 
 
 



 

นักศึกษาเพ่ือรวมเฉลย
แบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบใน

ระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  15   คะแนน 
 ทักษะ    15   คะแนน 
 จิตพิสัย    30   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 40   คะแนน 

   รวม   100   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 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 



 

 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................................................. 
 

ทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

1. รายการคาท่ีเกิดข้ึนบอยซ้ำๆ กัน ควรบันทึกไวในสมุดบัญชีใดเปนเลมแรก 
ก. สมุดรายวันท่ัวไป 
ข. สมุดรายวันเฉพาะ 
ค. สมุดบัญชีข้ันตน 
ง. สมุดบัญชีข้ันปลาย 
 

2. สมุดรายวันซ้ือสินคา ใชบันทึกรายการใด 
ก. ซ้ือสินคาเปนเงินสด 
ข. ซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ 
ค. ซ้ือสินทรัพยเปนเงินสด 
ง. ซ้ือสินทรัพยเปนเงินเชื่อ 
 

3. สมุดรายวันสงคืนและจำนวนท่ีไดลด ใชบันทึกรายการประเภทใด 
ก. สงคืนสินคาไดรับเงินสด 
ข. สงคืนสินคาใหเจาหนี้ 



 

ค. จำนวนเงินท่ีไดลดจากเจาหนี้ 
ง. ถูกท้ังขอ ข. และ ค. 
 

4. ขอใดไมใชสมุดรายวันเฉพาะสำหรับบันทึกรายการคาท่ีเกี่ยวกับสินคา 
ก. สมุดรายวันซ้ือสินคา 
ข. สมุดรายวันขายสินคา 
ค. สมุดรายวันสงคืนสินคา 
ง. สมุดรายวันรับเงิน 
 

5. สมุดรายวันขายสินคา ใชบันทึกรายการใด 
ก. ขายสินทรัพยเปนเงินสด 
ข. ขายสินทรัพยเปนเงินเชื่อ 
ค. ขายสินคาเปนเงินสด 
ง. ขายสินคาเปนเงินเชื่อ 

6. สมุดบัญชีคุมยอด คือสมุดบัญชีอะไร 
ก. สมุดบัญชีข้ันปลาย 
ข. สมุดบัญชีท่ีรวมยอดของบัญชียอย 
ค. สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไปท่ีใชบันทึกรายการดวยยอดรวมท่ีผานมาจาก 
 สมุดรายวันเฉพาะ 
ง. สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไปท่ีใชบันทึกรายการดวยยอดรวมท่ีผานมาจาก 
 สมุดรายวันท่ัวไป 

7. กิจการขายสินคาราคา 10,000 บาท เปนเงินสด ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% รายการนี้จะบันทึกในสมุดรายวัน
รับเงินอยางไร 
ก. ชองเงินสด    10,000    ชองขายสินคา     10,700    และชองภาษีขาย    700 
ข. ชองเงินสด    10,700    ชองขายสินคา     10,000    และชองภาษีขาย    700 
ค. ชองเงินสด    10,700    ชองขายสินคา     10,700    และชองภาษีขาย    700 
ง. ชองเงินสด    10,700    ชองขายสินคา     10,700 
 

8. กิจการซ้ือสินคาราคา 20,000 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% รายการนี้จะบันทึกในสมุดรายวันจายเงินอยางไร 
ก. ชองเงินสด    20,000    ชองซ้ือสินคา  21,400    และชองภาษีซ้ือ    1,400 
ข. ชองเงินสด    21,400    ชองซ้ือสินคา  20,000    และชองภาษีซ้ือ    1,400 
ค. ชองเงินสด    21,400    ชองซ้ือสินคา  21,400    และชองภาษีซ้ือ    1,400 
ง. ชองเงินสด    21,400    ชองซ้ือสินคา    1,400    และชองภาษีซ้ือ  20,000 
 

9. สมุดบัญชีแยกประเภทยอยหรือสมุดบัญชียอย  มีลักษณะอยางไร 



 

ก. จะมีหรือไมมีก็ได 
ข. จะมีเสมอในทุกบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
ค. จะไมมีสำหรบักิจการขนาดใหญ 
ง. จะไมมีสำหรับกิจการใหบริการ 
10. การกระทบยอดรวมของบัญชียอยใหตรงกับยอดคงเหลือของบัญชีคุมยอดจะกระทำเม่ือใด 

ก. ทุกสิ้นวัน 
ข. ทุกสิ้นสัปดาห 
ค. ทุกสิ้นเดือน 
ง. ทุกสิ้นป 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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…..สมุดเงินสด  2  ชอง จำนวน...10...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 

1.1 ความหมายของสมุดเงินสด 2 ชอง 
1.2 ลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง 
1.3 รูปแบบของสมุดเงินสด  2 ชอง 
1.4 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ชอง 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงบัน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
2. สมรรถนะประจำหนวย 

2.1 บอกความหมายของสมุดเงินสด 2 ชองได 
2.2 อธิบายลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชองได 
2.3 อธิบายรูปแบบของสมุดเงินสด  2 ชองได 
2.4 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ชองได4 

3. เนื้อหา 
3.1 ความหมายของสมุดเงินสด 2 ชอง 
3.2 ลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง 
3.3 รูปแบบของสมุดเงินสด  2 ชอง 
3.4 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ชอง 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

2.1 ความหมายของสมุดเงินสด 2 ชอง 
2.2 ลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชอง 
2.3 รูปแบบของสมุดเงินสด  2 ชอง 
2.4 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ชอง 

2.1 บอกความหมายของสมุดเงินสด 2 ชองได 
2.2 อธิบายลักษณะของสมุดเงินสด 2 ชองได 
2.3 อธิบายรูปแบบของสมุดเงินสด  2 ชองได 
2.4 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ชองได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 

2-3/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 
(MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของ
รายวิชา และมาตรฐาน
รายวิชา และเปาหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการให
คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจุดประสงคของ
การเรียนรูหนวยท่ี 2
แนะแนวและแนว
ทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน 
การสอน และสำรวจ
ความพรอมของ
นักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการ

สอนเนื้อหาของหนวย
การเรียนรูท่ี 2  ใน
ระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรียน โดย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับนักศึกษา หรือสุม
เรียกนักศึกษาเพ่ือ

-หนังสือเรียน
วิชาการบัญชีสำหรับ
กิจการซ้ือขายสินคา 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุก 
-ใบงาน  
-สื่ออินเตอรเน็ต 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

- ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

- สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

- สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำ
แบบฝกหัดในระบบ 
LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด 
และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหัด 
แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานดวย
ความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้น
เรียน โดยสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือรวมเฉลย
แบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบใน

ระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
 
6 เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  15   คะแนน 
 ทักษะ    15   คะแนน 
 จิตพิสัย    30   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 40   คะแนน 

   รวม   100   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 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................................................. 



 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

1.สมุดเงินสด  2  ชอง  ใชบันทึกรายการในขอใด 
ก. ในสมุดรายวันท่ัวไป 
ข. ในบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
ค. รับและจายเงินสดในมือและในธนาคาร 
ง. ซ้ือขายเปนเงินเชื่อ 

2.การรับและจายเงินในขอใดท่ีถือวา  เกิดข้ึนพรอมกัน 
ก. นำเงินสดมาลงทุน 
ข. ถอนเงินสดไปใชสวนตัว 
ค. นำเงินสดฝากธนาคาร 
ง. ถอนเงินสดจากธนาคารมาใชในกิจการ 

3.สำหรับกิจการคาขนาดเล็ก  สมุดเงินสด  2  ชองมีลักษณะคลายกับบัญชีใด 
ก. บัญชีทุน 
ข. บัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
ค. บัญชีกำไรขาดทุน 
ง. บัญชีรายไดและคาใชจาย 

 
4.ตัว  “C”  ท่ีลงในชองเลขท่ีบัญชีท้ัง  2  ดานนั้น  มาจากคำวาอะไร 

ก. Cash 
ข. Current 
ค. Contra 
ง. Contact 

5.จากขอ  4  คำนั้นมีคำแปลวาอะไร 
ก. เหมือนกัน 
ข. ถูกตอง 
ค. ตรวจสอบแลว 
ง. ตรงกันขาม 

6.รายการใดไมตองบันทึกในสมุดเงินสด  2  ชอง 
ก. นำเงินสดและสินทรัพยมาลงทุน 
ข. นำเงินสดฝากธนาคาร 



 

ค. ถอนเงินจากธนาคารมาใชในกิจการ 
ง. ถอนเงินจากธนาคารมาใชสวนตัว 

7.ถามียอดเงินสดคงเหลือยกมาตนงวด  ตองบันทึกลงในสมุดเลมใด 
ก. สมุดแยกประเภทท่ัวไป 
ข. สมุดรายวันเฉพาะ 
ค. สมุดเงินสด 
ง. ขอ  ก.  และ  ข.  ถูก 

8.เม่ือไดรับชำระหนี้จากลูกหนี้เปนเช็ค  และนำฝากธนาคารทันทีบันทึกรายการในสมุดเงินสด  2  ชอง  
อยางไร 

ก. ดานเดบิตในชองเงินสด 
ข. ดานเดบิตในชองธนาคาร 
ค. ดานเครดิตในชองเงินสด 
ง. ดานเครดิตในชองธนาคาร 

9.ภาษาอังกฤษในขอใดหมายถึง  สมุดเงินสด  2  ชอง 
ก. Two  Total  Cash  Book 
ข. Two  Columns  Contra  Book 
ค. Two  Columns  Cash  Book 
ง. Two  Total  Cash  Book 

 
 
 
10.ในกรณีท่ีกิจการใชสมุดเงินสด  2  ชอง  เม่ือมีการทำงบทดลองใหนำยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารจาก
ยอดใดมาแสดง 

ก. ยอดคงเหลือตนงวด 
ข. ยอดคงเหลือปลายงวด 
ค. ผลตางระหวางยอดคงเหลือตนงวดและปลายงวด 
ง. ผลรวมของยอดคงเหลือตนงวดและปลายงวด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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 3......... สมุดเงินสด  3  ชอง..... จำนวน...12...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 ความหมายของสมุดเงินสด 3 ชอง 

1.2 ลักษณะของสมุดเงินสด 3 ชอง 
1.3 รูปแบบของสมุดเงินสด  3 ชอง 
1.4 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  3 ชอง 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.5 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงบัน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 บอกความหมายของสมุดเงินสด 3 ชองได 

2.2 บอกลักษณะของสมุดเงินสด 3 ชองได 
2.3 อธิบายรูปแบบของสมุดเงินสด  3 ชองได 
2.4 บันทึกรายการในสมุดเงินสด  3 ชองได 

3. เนื้อหา 
 3.1 ความหมายของสมุดเงินสด 3 ชอง 

3.2 ลักษณะของสมุดเงินสด 3 ชอง 
3.3 รูปแบบของสมุดเงินสด  3 ชอง 
3.4 การบันทึกรายการในสมุดเงินสด  3 ชอง 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

3.1 ความหมายของสมุดเงินสด 3 ชอง 
3.2 ลักษณะของสมุดเงินสด 3 ชอง 
3.3รูปแบบของสมุดเงินสด  3 ชอง 
3.4 บันทึกรายการในสมุดเงินสด  3 ชอง 
 

3.1 บอกความหมายของสมุดเงินสด 3 ชองได 
3.2 บอกลักษณะของสมุดเงินสด 3 ชองได 
3.3 อธิบายรูปแบบของสมุดเงินสด  3 ชองได 
3.4 บันทึกรายการในสมุดเงินสด  3 ชองได 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
5 กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครือ่งมือและวิธกีารวัดผล 
7-9/12 ข้ันนำเขาสูบทเรียน

(MOTIVATIO) 
โดยกลาวถึง สมุดเงินสด 3 
ชอง 
ข้ันศึกษาขอมูล   
( INFORMATION ) 
อธิบายเก่ียวกับ 
3.1 ความหมายของสมุด
เงินสด 3 ชอง 
3.2 ลักษณะของสมุดเงิน
สด 3 ชอง 
3.3 รูปแบบของสมุดเงินสด  
3 ชอง 
3.4 การบันทึกรายการใน
สมุดเงินสด  3 ชอง 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ 
(APPLICATION ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำใบ
งาน/แบบฝกปฏิบัติเรื่อง
สมุดเงินสด 3 ชอง 
ข้ันวัดผลประเมินผล 
( PROGRESS ) 

ครูผูสอนใหนักเรียนทำแบบ
ประเมินผลการเรียนรูหลัง
เรียน 

-หนังสือเรียน
วิชาการบัญชีสำหรับ
กิจการซ้ือขายสินคา 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุก 
-ใบงาน  
-สื่ออินเตอรเน็ต 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

- ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 

 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

- สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

- สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  



 

 คะแนนทดสอบความรู  15   คะแนน 
 ทักษะ    15   คะแนน 
 จิตพิสัย    30   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 40   คะแนน 

   รวม   100   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 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 



 

 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................................................. 
 

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

1.สมุดเงินสด  3  ชอง  หมายถึงขอใด 
ก. สมุดสำหรับบันทึกรายการข้ันตนเก่ียวกับการรับเงิน-จายเงินสด 
ข. สมุดสำหรับบันทึกรายการข้ันตนเก่ียวกับการรับเงิน-จายเงินเชื่อ 
ค. สมุดสำหรับบันทึกรายการข้ันตนเก่ียวกับการรับซ้ือขายสินคาเทานั้น 
ง. ถูกทุกขอ 

2.สมุดเงินสด 3 ชอง ดานเดบิต ประกอบดวยชองอะไรบาง 
ก. เงินสด ธนาคาร สวนลดรับ 
ข. เงินสด ธนาคาร สวนลดจาย 
ค. เงินสดยอย ธนาคาร สวนลดรับ 
ง. เงินสดยอย ธนาคาร สวนลดจาย 

3.สมุดเงินสด 3 ชอง ดานเครดิต ประกอบดวยชองอะไรบาง 
ก. เงินสด ธนาคาร สวนลดรับ 
ข. เงินสด ธนาคาร สวนลดจาย 
ค. เงินสดยอย ธนาคาร สวนลดรับ 
ง. เงินสดยอย ธนาคาร สวนลดจาย 

4.ขอใดคือประโยชนของสมุดเงินสด  3 ชอง 
ก. ประหยัดเวลาในการทำบัญชี  
ข. การบันทึกรายการไมยุงยาก 
ค. คำนวณหายอดคงเหลือไดทันที 
ง. ถูกทุกขอ 

5.รายการใดไมตองบันทึกในสมุดเงินสด  3  ชอง 
ก. นำเงินสดและสินทรัพยมาลงทุน 
ข. นำเงินสดฝากธนาคาร 
ค. ถอนเงินจากธนาคารมาใชในกิจการ 
ง. ถอนเงินจากธนาคารมาใชสวนตัว 

6.จายเช็คชำระหนี้ ไดสวนลด 2% บันทึกในสมุดเงินสด  3  ชอง อยางไร 



 

ก. เดบิต เงินสด สวนลดจาย 
ข. เดบิต ธนาคาร สวนลดจาย 
ค. เดบิต เงินสด สวนลดรับ 
ง. เดบิต ธนาคาร สวนลดรับ 

 
7.รับชำระหนี้เปนเงินสด ใหสวนลด 2% บันทึกในสมุดเงินสด  3  ชอง อยางไร 

ก. เดบิต เงินสด สวนลดจาย 
ข. เดบิต ธนาคาร สวนลดจาย 
ค. เดบิต เงินสด สวนลดรับ 
ง. เดบิต ธนาคาร สวนลดรับ 

8.รายการนำเงินสดไปฝากธนาคารจะบันทึกในสมุดเงินสด  3  ชอง อยางไร 
ก. เดบิต เงินสด   
ข. เดบิต ธนาคาร   
ค. เดบิต เงินสด  เครดิต ธนาคาร 
ง. เดบิต ธนาคาร  เครดิต เงินสด 

9.รายการถอนเงินสดจากธนาคารมาใชในรานจะบันทึกในสมุดเงินสด  3  ชอง อยางไร 
ก. เดบิต เงินสด   
ข. เดบิต ธนาคาร   
ค. เดบิต เงินสด  เครดิต ธนาคาร 
ง. เดบิต ธนาคาร  เครดิต เงินสด 

10.อักษรตัว C ท่ีปรากฏในสมุดเงินสด  3  ชอง ยอมาจากคำเต็มวาอะไร 
ก. Cash 
ข. Contra 
ค. Check 
ง. Chque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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 เรื่อง การปรับปรุงบัญชี จำนวน...12...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 ความหมายของรายการปรับปรุง 

1.2 ประเภทของรายการปรับปรุงบัญชี 
1.3 การคำนวณและบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 
1.4 การโอนกลับรายการ 
1.5 การแกไขขอผิดพลาด 
1.6 งบทดลองหลังรายการปรับปรุง 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          1.7 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงบัน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 

 
2 สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 บอกความหมายของรายการปรับปรุงได 

2.2 บอกประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีได 
2.3 คำนวณและบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีได 
2.4 อธิบายและบนัทึกการโอนกลับรายการได 
2.5 อธิบายและบันทึกการแกไขขอผิดพลาดได 
2.6 จัดทำงบทดลองหลังรายการปรับปรุงได 

3. เนื้อหา 
 3.1 ความหมายของรายการปรับปรุง 

3.2 ประเภทของรายการปรับปรุงบัญชี 
3.3 การคำนวณและบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี 
3.4 การโอนกลับรายการ 
3.5 การแกไขขอผิดพลาด 
3.6 งบทดลองหลังรายการปรับปรุง 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 
4.1 ความหมายของรายการปรับปรุง 
4.2 ประเภทของรายการปรับปรุงบัญชี 
4.3 การคำนวณและบันทึกรายการปรับปรงุบัญชี 
4.4 การโอนกลับรายการ 
4.5 การแกไขขอผิดพลาด 
4.6 งบทดลองหลังรายการปรับปรุง 

4.1 บอกความหมายของรายการปรับปรุงได 
4.2 บอกประเภทของรายการปรับปรุงบัญชีได 
4.3 คำนวณและบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีได 
4.4 อธิบายและบันทึกการโอนกลับรายการได 
4.5 อธิบายและบันทึกการแกไขขอผิดพลาดได 
4.6 จัดทำงบทดลองหลังรายการปรับปรุงได 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
6-7/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

(MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของ
รายวิชา และมาตรฐาน
รายวิชา และเปาหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการให
คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจุดประสงคของ
การเรียนรูหนวยท่ี 4
แนะแนวและแนว
ทางการเรียนการสอน 

-หนังสือเรียน
วิชาการบัญชีสำหรับ
กิจการซ้ือขายสินคา 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุก 
-ใบงาน  
-สื่ออินเตอรเน็ต 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

- ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

- สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

- สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน 
การสอน และสำรวจ
ความพรอมของ
นักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการ

สอนเนื้อหาของหนวย
การเรียนรูท่ี 4  ใน
ระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรียน โดย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับนักศึกษา หรือสุม
เรียกนักศึกษาเพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำ
แบบฝกหัดในระบบ 
LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด 
และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหัด 
แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานดวย
ความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้น
เรียน โดยสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือรวมเฉลย
แบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 



 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบใน

ระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  15   คะแนน 
 ทักษะ    15   คะแนน 
 จิตพิสัย    30   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 40   คะแนน 

   รวม   100   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 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................................................. 

 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

1.เม่ือถึงวันส้ินงวดกิจการตองทำอยางไรกับรายการคาท่ีไดจดบันทึกไวแลวในระหวางงวด  และมีผลตอเนื่อง

ถึงงวดตอไป  ตลอดจนรายการท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมถูกบันทึกในบัญชีเลย 

ก. ทำกระดาษทำการ ข.  ทำงบทดลอง 

ค.  ทำงบการเงิน  ง.   ทำการปรับปรุงรายการ 

2.กิจการรับเงินคาเชารานจากผูเชาสำหรับการเชาราน 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน เปนตนไป เปน

จำนวนเงิน 48,000 บาท โดยบันทึกบัญชีไวเปนรายไดท้ังจำนวน เม่ือกิจการ ปดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

จะตองปรับปุรงรายการบัญชีอยางไร 



 

 ก.  เดบิต เงินสด   48,000– 

            เครดิต  รายได    48,000– 
 ข.   เดบิต   เงินสด   48,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชารับลวงหนา  48,000– 
 ค. เดบิต   รายไดคาเชารับลวงหนา 28,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชา   28,000– 
 ง.     เดบิต   รายไดคาเชา  20,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชารับลวงหนา  20,000– 
 3.กิจการใหพนักงานกูยืมเงินจำนวน 20,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 

ครบกำหนดชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย ในวันท่ี 30 กันยายนปถัดไป เม่ือกิจการ  ปดบัญชีในวันท่ี 31 

ธันวาคม ควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 

 ก.    เดบิต   ดอกเบี้ยรับ   300– 

            เครดิต  ดอกเบี้ยคางรับ   300– 
 ข. เดบิต   ดอกเบี้ยคางรับ   300– 

   เครดิต  ดอกเบี้ยรับ        300– 
 ค. เดบิต   เงินสด    300– 

    เครดิต  ดอกเบี้ยรับ       300– 
 ง. เดบิต   เงินสด    300– 

    เครดิต  ดอกเบี้ยคางรับ       300– 
4.กิจการจายคาเบ้ียประกันภัยเปนเงิน 12,000 บาท สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม 

โดยบันทึกบัญชีไวเปนสินทรัพยท้ังจำนวน  เม่ือส้ินปกิจการควรบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีอยางไร 

 ก.  เดบิต   คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 12,000– 

            เครดิต  เงินสด    12,000– 
 ข. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย   12,000– 

            เครดิต  เงินสด    12,000– 
 ค. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย   12,000– 

            เครดิต  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา  12,000– 
 ง. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย     6,000– 

             เครดิต  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา    6,000– 
5.ถากิจการมียอดขายเช่ือ 200,000 บาท ประมาณหนี้สงสัยจะสูญเปน 1% ของยอดขายเช่ือ เม่ือส้ินงวด
กิจการควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 
ก. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000– 



 

ข. เดบิต   หนี้สูญ      2,000– 
            เครดิต  ลูกหนี้      2,000– 
ค. เดบิต   หนี้สูญ      2,000– 
            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000– 
ง. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
            เครดิต  หนี้สูญ      2,000– 
6.เม่ือตอนส้ินปกิจการไดรับใบแจงหนี้คาโทรศัพทเปนเงิน 1,200 บาท ครบกำหนดชำระใน วันท่ี 16 
มกราคม ปถัดไป กิจการควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 
 ก. เดบิต เงินสด     1,200– 
            เครดิต  คาโทรศัพท     1,200– 
 ข. เดบิต   คาโทรศัพท    1,200– 
             เครดิต  เงินสด      1,200– 
 ค. เดบิต   คาโทรศัพท    1,200– 
             เครดิต  คาโทรศัพทคางจาย    1,200– 
 ง. เดบิต   คาโทรศัพทคางจาย   1,200- 
             เครดิต  คาโทรศัพท     1,200– 
7.กิจการมีลูกหนี้ปลายป 100,000 บาท และมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญยกมา 2,000 บาท ถาตั้งคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ 5% ของลูกหนี้ สามารถบันทึกบัญชีตามขอใด 

 ก. เดบิต   หนี้สงสัยจะสญู    2,000– 

            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000–  

 ข. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   3,000– 

       เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ  3,000– 
 ค. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   2,000– 

           เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
 ง. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    3,000– 

           เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    3,000– 
 8.จากโจทยขอ 7 ถากิจการใหตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดขายสุทธิซ่ึงมีจำนวน  80,000 บาท 

สามารถบันทึกบัญชีไดตามขอใด 

ก. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    4,000– 

           เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     4,000– 
ข. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   1,000– 

            เครดิต  หนี้สงสัยจะสญู    1,000– 
ค. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   2,000– 

            เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 



 

ง. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    1,000– 

            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     1,000– 
9.วัสดุสำนักงาน มียอดยกมา 1,500 บาท ส้ินงวดคงเหลือ 700 บาท จะปรับปรุงอยางไร 

ก. เดบิต   วัสดุสำนักงาน      800– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงานใชไป       800– 
ข. เดบิต   วัสดุสำนักงาน    2,200– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงานใชไป     2,200– 
ค. เดบิต   วัสดุสำนักงานใชไป     700– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงาน       700– 
 
ง. เดบิต   วัสดุสำนักงานใชไป     800– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงาน       800– 
10.ตนป 2556 กิจการมีบัญชีเครื่องใชสำนักงานยกมา 53,000 บาท คาเส่ือมราคาสะสมยกมา   5,300 
บาท เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ซ้ือเครื่องใชสำนักงานเพ่ิมเติม 27,000 บาท คิดคาเส่ือมราคา 20% ตอ
ป การปรับปรุงคาเส่ือมราคาเครื่องใชสำนักงานในวันส้ินป 2556   ขอใดถูกตอง 

ก. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน 10,600– 

           เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสำนักงาน 10,600– 
ข. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน   10,600– 

           เครดิต  เครื่องใชสำนักงาน    10,600– 
ค. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน 12,400– 

           เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสำนักงาน 12,400– 
ง. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน  12,400– 

           เครดิต  เครื่องใชสำนักงาน    12,400– 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุม......................... 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล รายการประเมิน ค  น เ   
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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 กระดาษทำการและงบการเงิน จำนวน...12...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 ความหมายของกระดาษทำการ 

1.2 รูปแบบกระดาษทำการ 8 ชอง 
1.3 ข้ันตอนการจัดทำกระดาษทำการ 8 ชอง 
1.4 การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา 
1.5 งบกำไรขาดทุน 
1.6 งบแสดงฐานะการเงิน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          1.7 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงบัน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
2. สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 อธิบายความหมายของกระดาษทำการได 

2.2 อธิบายรูปแบบกระดาษทำการ 8 ชองได 
2.3 บอกข้ันตอนการจัดทำกระดาษทำการ 8 ชองได 
2.4 จัดทำงบการเงินสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคาได 
2.5 จัดทำงบกำไรขาดทุนได 
2.6 จัดงบแสดงฐานะการเงินได 

3. เนื้อหา 
 3.1 ความหมายของกระดาษทำการ 

3.2 รูปแบบกระดาษทำการ 8 ชอง 
3.3 ข้ันตอนการจัดทำกระดาษทำการ 8 ชอง 
3.4 การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา 
3.5 งบกำไรขาดทุน 
3.6 งบแสดงฐานะการเงิน 

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 



 

5.1 ความหมายของกระดาษทำการ 
5.2 รูปแบบกระดาษทำการ 8 ชอง 
5.3 ข้ันตอนการจัดทำกระดาษทำการ 8 ชอง 
5.4 การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา 
5.5 งบกำไรขาดทุน 
5.6 งบแสดงฐานะการเงิน 

5.1 อธิบายความหมายของกระดาษทำการได 
5.2 อธิบายรูปแบบกระดาษทำการ 8 ชองได 
5.3 บอกข้ันตอนการจัดทำกระดาษทำการ 8 ชองได 
5.4 จดัทำงบการเงินสำหรับกิจการเจาของคนเดยีวประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินคาได 
5.5 จดัทำงบกำไรขาดทุนได 
5.6 จดังบแสดงฐานะการเงินได 

 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
8-9/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

(MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของ
รายวิชา และมาตรฐาน
รายวิชา และเปาหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการให
คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจุดประสงคของ
การเรียนรูหนวยท่ี 5 
แนะแนวและแนว
ทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน 
การสอน และสำรวจ
ความพรอมของ
นักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    
(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรยีนการ

-หนังสือเรียน
วิชาการบัญชีสำหรับ
กิจการซ้ือขายสนิคา 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุก 
-ใบงาน  
-สื่ออินเตอรเน็ต 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

- ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

- สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

- สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

สอนเนื้อหาของหนวย
การเรียนรูท่ี 5 ในระบบ 
LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรียน โดย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับนักศึกษา หรือสุม
เรียกนักศึกษาเพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำ
แบบฝกหัดในระบบ 
LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด 
และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหัด 
แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานดวย
ความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้น
เรียน โดยสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือรวมเฉลย
แบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบใน

ระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  
บันทึกผลการประเมิน 

 



 

6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  15   คะแนน 
 ทักษะ    15   คะแนน 
 จิตพิสัย    30   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 40   คะแนน 

   รวม   100   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 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 



 

................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................................................. 
 
 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

1.เม่ือถึงวันส้ินงวดกิจการตองทำอยางไรกับรายการคาท่ีไดจดบันทึกไวแลวในระหวางงวด  และมีผลตอเนื่อง

ถึงงวดตอไป  ตลอดจนรายการท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมถูกบันทึกในบัญชีเลย 

ข. ทำกระดาษทำการ ข.  ทำงบทดลอง 

ง.  ทำงบการเงิน  ง.   ทำการปรับปรุงรายการ 

2.กิจการรับเงินคาเชารานจากผูเชาสำหรับการเชาราน 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน เปนตนไป เปน

จำนวนเงิน 48,000 บาท โดยบันทึกบัญชีไวเปนรายไดท้ังจำนวน เม่ือกิจการ ปดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

จะตองปรับปุรงรายการบัญชีอยางไร 

 ก.  เดบิต เงินสด   48,000– 

            เครดิต  รายได    48,000– 
 ข.   เดบิต   เงินสด   48,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชารับลวงหนา  48,000– 
 ค. เดบิต   รายไดคาเชารับลวงหนา 28,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชา   28,000– 
 ง.     เดบิต   รายไดคาเชา  20,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชารับลวงหนา  20,000– 
 3.กิจการใหพนักงานกูยืมเงินจำนวน 20,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 

ครบกำหนดชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย ในวันท่ี 30 กันยายนปถัดไป เม่ือกิจการ  ปดบัญชีในวันท่ี 31 

ธันวาคม ควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 

 ก.    เดบิต   ดอกเบี้ยรับ   300– 

            เครดิต  ดอกเบี้ยคางรับ   300– 
 ข. เดบิต   ดอกเบี้ยคางรับ   300– 



 

   เครดิต  ดอกเบี้ยรับ        300– 
 ค. เดบิต   เงินสด    300– 

    เครดิต  ดอกเบี้ยรับ       300– 
 ง. เดบิต   เงินสด    300– 

    เครดิต  ดอกเบี้ยคางรับ       300– 
4.กิจการจายคาเบ้ียประกันภัยเปนเงิน 12,000 บาท สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม 

โดยบันทึกบัญชีไวเปนสินทรัพยท้ังจำนวน  เม่ือส้ินปกิจการควรบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีอยางไร 

 ก.  เดบิต   คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 12,000– 

            เครดิต  เงินสด    12,000– 
 ข. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย   12,000– 

            เครดิต  เงินสด    12,000– 
 ค. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย   12,000– 

            เครดิต  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา  12,000– 
 ง. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย     6,000– 

             เครดิต  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา    6,000– 
5.ถากิจการมียอดขายเช่ือ 200,000 บาท ประมาณหนี้สงสัยจะสูญเปน 1% ของยอดขายเช่ือ เม่ือส้ินงวด
กิจการควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 
จ. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000– 
ฉ. เดบิต   หนี้สูญ      2,000– 
            เครดิต  ลูกหนี้      2,000– 
ช. เดบิต   หนี้สูญ      2,000– 
            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000– 
ซ. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
            เครดิต  หนี้สูญ      2,000– 
6.เม่ือตอนส้ินปกิจการไดรับใบแจงหนี้คาโทรศัพทเปนเงิน 1,200 บาท ครบกำหนดชำระใน วันท่ี 16 
มกราคม ปถัดไป กิจการควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 
 ก. เดบิต เงินสด     1,200– 
            เครดิต  คาโทรศัพท     1,200– 
 ข. เดบิต   คาโทรศัพท    1,200– 
             เครดิต  เงินสด      1,200– 
 ค. เดบิต   คาโทรศัพท    1,200– 
             เครดิต  คาโทรศัพทคางจาย    1,200– 
 ง. เดบิต   คาโทรศัพทคางจาย   1,200- 



 

             เครดิต  คาโทรศัพท     1,200– 
7.กิจการมีลูกหนี้ปลายป 100,000 บาท และมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญยกมา 2,000 บาท ถาตั้งคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ 5% ของลูกหนี้ สามารถบันทึกบัญชีตามขอใด 

 ก. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    2,000– 

            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000–  

 ข. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   3,000– 

       เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ  3,000– 
 ค. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   2,000– 

           เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
 ง. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    3,000– 

           เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    3,000– 
 8.จากโจทยขอ 7 ถากิจการใหตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดขายสุทธิซ่ึงมีจำนวน  80,000 บาท 

สามารถบันทึกบัญชีไดตามขอใด 

ก. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    4,000– 

           เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     4,000– 
ข. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   1,000– 

            เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ    1,000– 
ค. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   2,000– 

            เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
ง. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    1,000– 

            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     1,000– 
9.วัสดุสำนักงาน มียอดยกมา 1,500 บาท ส้ินงวดคงเหลือ 700 บาท จะปรับปรุงอยางไร 

ก. เดบิต   วัสดุสำนักงาน      800– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงานใชไป       800– 
ข. เดบิต   วัสดุสำนักงาน    2,200– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงานใชไป     2,200– 
ค. เดบิต   วัสดุสำนักงานใชไป     700– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงาน       700– 
 
ง. เดบิต   วัสดุสำนักงานใชไป     800– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงาน       800– 



 

10.ตนป 2556 กิจการมีบัญชีเครื่องใชสำนักงานยกมา 53,000 บาท คาเส่ือมราคาสะสมยกมา   5,300 
บาท เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ซ้ือเครื่องใชสำนักงานเพ่ิมเติม 27,000 บาท คิดคาเส่ือมราคา 20% ตอ
ป การปรับปรุงคาเส่ือมราคาเครื่องใชสำนักงานในวันส้ินป 2556   ขอใดถูกตอง 

ก. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน 10,600– 

           เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสำนักงาน 10,600– 
ข. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน   10,600– 

           เครดิต  เครื่องใชสำนักงาน    10,600– 
ค. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน 12,400– 

           เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสำนักงาน 12,400– 
ง. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน  12,400– 

           เครดิต  เครื่องใชสำนักงาน    12,400– 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 

 

คำช้ีแจง ใหครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนลงในแบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู 

 

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

๑ เขาเรียนตรงเวลา   

๒ แตงกายถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายท่ีสถานศึกษากำหนด   

๓ มีความพรอม เชน มีอุปกรณการเรียนครบ   

๔ มีความกระตือรือรนในการเรียน เชน ซักถามเม่ือมีขอสงสัย หรือ 

พยายามฝกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 

  

๕ มีสวนรวมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย   

๖ ชวยเหลือผูอ่ืนแสดงถึงความมีน้ำใจ   

๗ มีความซ่ือสัตย เชน ไมคัดลอกงานผูอ่ืนมาเปนของตน   

๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเปนลำดับข้ันตอน   

๙ ใชสื่อและเทคโนโลยอียางพอเพียงและหลากหลายเพ่ือพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน   

 

หมายเหตุ ปฏิบัติได   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

ไมปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไมมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยการเรียนรูท่ี  6 เรื่อง การปดบัญชี  จำนวน...8...ช่ัวโมง 
1. จุดประสงคการเรียนการรูประจำหนวย 
 1.1 ความหมายของการปดบัญชี 

1.2 การปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
1.3 การปดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
1.4 งบทดลองหลังการปดบัญชี 
1.5 วงจรบัญช ี
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           1.6 แสดงออกดานความสนใจใฝรู การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีน้ำใจและแบงบัน 
ความรวมมือ/ยอมรับความคิดเห็นสวนใหญ 
2 สมรรถนะประจำหนวย 
 2.1 อธิบายความหมายของการปดบัญชีได 

2.2 ปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปได 
2.3 ปดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไปได 
2.4 จัดทำงบทดลองหลังการปดบัญชีได 
2.5 อธิบายวงจรบัญชีได 

3. เนื้อหา 
 3.1 ความหมายของการปดบัญชี 

3.2 การปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
3.3 การปดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
3.4 งบทดลองหลังการปดบัญชี 
3.5 วงจรบัญช ี

4. กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ (performance criteria) 

6.1 ความหมายของการปดบัญช ี 6.1 อธิบายความหมายของการปดบัญชีได 



 

6.2 การปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป 
6.3 การปดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
6.4 งบทดลองหลังการปดบัญชี 
6.5 วงจรบัญช ี

6.2 ปดบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไปได 
6.3 ปดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไปได 
6.4 จัดทำงบทดลองหลังการปดบัญชีได 
6.5 อธิบายวงจรบัญชีได 

 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
10-11/10 ข้ันนำเขาสูบทเรียน 

(MOTIVATIO) 
1. ทักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ 

2. แนะนำจุดประสงคของ
รายวิชา และมาตรฐาน
รายวิชา และเปาหมาย
ของการศึกษา 

3. แนะนำเกณฑการให
คะแนน การวัด
ประเมินผล การลา และ
จำนวนคาบท่ีขาดได 

4. ชี้แจงจุดประสงคของ
การเรียนรูหนวยท่ี 6 
แนะแนวและแนว
ทางการเรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณการเรียน 
การสอน และสำรวจ
ความพรอมของ
นักศึกษาโดยรวม 

ข้ันศึกษาขอมูล    

-หนังสือเรียน
วิชาการบัญชีสำหรับ
กิจการซ้ือขายสินคา 
-เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร  
-คอมพิวเตอรโนตบุก 
-ใบงาน  
-สื่ออินเตอรเน็ต 
-สมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

- ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

- สงัเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

- สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

(INFORMATION ) 
6. เปดสื่อการเรียนการ

สอนเนื้อหาของหนวย
การเรียนรูท่ี 6  ใน
ระบบ LMS 

7. อธิบายเนื้อหาตามสื่อ
การเรียน โดย
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
กับนักศึกษา หรือสุม
เรียกนักศึกษาเพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
ข้ันทดลอง/ฝกปฏบัิติ( 
APPLICATION ) 

9. ใหนักศึกษาทำ
แบบฝกหัดในระบบ 
LMS โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด 
และสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝกหัด 
แนะนำนักศึกษาในเรื่อง
ของการทำงานดวย
ความเปนระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝกหัดหนาชั้น
เรียน โดยสุมเรียก
นักศึกษาเพ่ือรวมเฉลย
แบบฝกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหวางกัน 

ข้ันวัดผลประเมินผล  
( PROGRESS) 
12. ทดสอบแบบทดสอบใน

ระบบ LMS 
13. เฉลยแบบทดสอบ  



 

บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู  15   คะแนน 
 ทักษะ    15   คะแนน 
 จิตพิสัย    30   คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค 40   คะแนน 

   รวม   100   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 แบบทดสอบกอนเรียน 
 7.3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 7.4 ใบงาน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ใบบันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใชแผนการสอน. 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
 

1.เม่ือถึงวันส้ินงวดกิจการตองทำอยางไรกับรายการคาท่ีไดจดบันทึกไวแลวในระหวางงวด  และมีผลตอเนื่อง

ถึงงวดตอไป  ตลอดจนรายการท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมถูกบันทึกในบัญชีเลย 

ค. ทำกระดาษทำการ ข.  ทำงบทดลอง 

จ.  ทำงบการเงิน  ง.   ทำการปรับปรุงรายการ 



 

2.กิจการรับเงินคาเชารานจากผูเชาสำหรับการเชาราน 1 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน เปนตนไป เปน

จำนวนเงิน 48,000 บาท โดยบันทึกบัญชีไวเปนรายไดท้ังจำนวน เม่ือกิจการ ปดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

จะตองปรับปุรงรายการบัญชีอยางไร 

 ก.  เดบิต เงินสด              48,000– 

            เครดิต  รายได            48,000– 
 ข.   เดบิต   เงินสด   48,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชารับลวงหนา          48,000– 
 ค. เดบิต   รายไดคาเชารับลวงหนา 28,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชา           28,000– 
 ง.     เดบิต   รายไดคาเชา             20,000– 

            เครดิต  รายไดคาเชารับลวงหนา          20,000– 
 3.กิจการใหพนักงานกูยืมเงินจำนวน 20,000 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม 

ครบกำหนดชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย ในวันท่ี 30 กันยายนปถัดไป เม่ือกิจการ  ปดบัญชีในวันท่ี 31 

ธันวาคม ควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 

 ก.    เดบิต   ดอกเบี้ยรับ   300– 

            เครดิต  ดอกเบี้ยคางรับ     300– 
 ข. เดบิต   ดอกเบี้ยคางรับ  300– 

   เครดิต  ดอกเบี้ยรับ          300– 
 ค. เดบิต   เงินสด   300– 

    เครดิต  ดอกเบี้ยรับ     300– 
 ง. เดบิต   เงินสด   300– 

    เครดิต  ดอกเบี้ยคางรับ     300– 
4.กิจการจายคาเบ้ียประกันภัยเปนเงิน 12,000 บาท สำหรับระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม 

โดยบันทึกบัญชีไวเปนสินทรัพยท้ังจำนวน  เม่ือส้ินปกิจการควรบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีอยางไร 

 ก.  เดบิต   คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา      12,000– 

            เครดิต  เงินสด                   12,000– 
 ข. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย   12,000– 

            เครดิต  เงินสด                  12,000– 
 ค. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย   12,000– 

            เครดิต  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา                 12,000– 
 ง. เดบิต   คาเบี้ยประกันภัย     6,000– 

             เครดิต  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา                   6,000– 



 

5.ถากิจการมียอดขายเช่ือ 200,000 บาท ประมาณหนี้สงสัยจะสูญเปน 1% ของยอดขายเช่ือ เม่ือส้ินงวด
กิจการควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 
ฌ. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               2,000– 
ญ. เดบิต   หนี้สูญ                           2,000– 
            เครดิต  ลูกหนี้      2,000– 
ฎ. เดบิต   หนี้สูญ                           2,000– 
            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               2,000– 
ฏ. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
            เครดิต  หนี้สูญ      2,000– 
6.เม่ือตอนส้ินปกิจการไดรับใบแจงหนี้คาโทรศัพทเปนเงิน 1,200 บาท ครบกำหนดชำระใน วันท่ี 16 
มกราคม ปถัดไป กิจการควรปรับปรุงรายการบัญชีอยางไร 
 ก. เดบิต เงินสด     1,200– 
            เครดิต  คาโทรศัพท     1,200– 
 ข. เดบิต   คาโทรศัพท    1,200– 
             เครดิต  เงินสด      1,200– 
 ค. เดบิต   คาโทรศัพท    1,200– 
             เครดิต  คาโทรศัพทคางจาย    1,200– 
 ง. เดบิต   คาโทรศัพทคางจาย   1,200- 
             เครดิต  คาโทรศัพท     1,200– 
7.กิจการมีลูกหนี้ปลายป 100,000 บาท และมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญยกมา 2,000 บาท ถาตั้งคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ 5% ของลูกหนี้ สามารถบันทึกบัญชีตามขอใด 

 ก. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    2,000– 

            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    2,000–  

 ข. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   3,000– 

       เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ              3,000– 
 ค. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   2,000– 

           เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
 ง. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    3,000– 

           เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    3,000– 
 8.จากโจทยขอ 7 ถากิจการใหตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 5% ของยอดขายสุทธิซ่ึงมีจำนวน  80,000 บาท 

สามารถบันทึกบัญชีไดตามขอใด 

ก. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    4,000– 

           เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     4,000– 



 

ข. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   1,000– 

            เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ    1,000– 
ค. เดบิต   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   2,000– 

            เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ     2,000– 
ง. เดบิต   หนี้สงสัยจะสูญ    1,000– 

            เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     1,000– 
9.วัสดุสำนักงาน มียอดยกมา 1,500 บาท ส้ินงวดคงเหลือ 700 บาท จะปรับปรุงอยางไร 

ก. เดบิต   วัสดุสำนักงาน      800– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงานใชไป       800– 
ข. เดบิต   วัสดุสำนักงาน    2,200– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงานใชไป     2,200– 
ค. เดบิต   วัสดุสำนักงานใชไป     700– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงาน       700– 
 
ง. เดบิต   วัสดุสำนักงานใชไป     800– 

            เครดิต  วัสดุสำนักงาน       800– 
10.ตนป 2556 กิจการมีบัญชีเครื่องใชสำนักงานยกมา 53,000 บาท คาเส่ือมราคาสะสมยกมา   5,300 
บาท เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ซ้ือเครื่องใชสำนักงานเพ่ิมเติม 27,000 บาท คิดคาเส่ือมราคา 20% ตอ
ป การปรับปรุงคาเส่ือมราคาเครื่องใชสำนักงานในวันส้ินป 2556   ขอใดถูกตอง 

ก. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน 10,600– 

           เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสำนักงาน 10,600– 
ข. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน   10,600– 

           เครดิต  เครื่องใชสำนักงาน    10,600– 
ค. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน 12,400– 

           เครดิต  คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องใชสำนักงาน 12,400– 
ง. เดบิต   คาเสื่อมราคา – เครื่องใชสำนักงาน  12,400– 

           เครดิต  เครื่องใชสำนักงาน    12,400– 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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 
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