
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวชิา 20201-2008 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2564 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม               สาขาวิชาการบัญชี 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

 
จัดทำโดย 

นางอุษา  ไชยบุรินทร  

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน               อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 

  □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 

 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ...................................................... 

( นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป) 

หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 

........../............/........... 

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 

 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 

 □ อื่น ๆ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ...................................................... 

 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ ) 

  รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

........./............/...........  

 □ ควรอนุญาตใหใชในการสอนได 

 □ อื่น ๆ 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ...................................................... 

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

........./............/........... 



 

คำนำ 

 

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชา

กระบวนการจัดทำบัญชี รหัสวิชา 20201-2008 จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  

พุทธศักราช  2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอน

ทั ้งหมด 14 วัน  รวม 90 ชั ่วโมง เนื ้อหาภายในแบงออกเปน 11 หนวย  ประกอบดวย 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 25432.รูปแบบของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ การจดทะเบียน

พาณิชยและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวของ การจดทะเบียนหางหุนสวน การจดทะเบียนบริษัท

จำกัดและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวของ การจัดการเอกสารที่เกี่ยวของในการดำเนินงานธุรกิจ 

การวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำงบการเงิน

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา การยื่นงบการเงินตามกฎหมายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทตางๆ ประมวลรัษฎากร 

 ผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดเนนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C )ของผูเรียน และหวังวาจะกอใหเกิด

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดียิ่ง  หากครูผูสอนนำแผนการการจัดการ

เรียนรูเลมนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนมีขอเสนอแนะประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูดวย  จักเปนพระคุณอยางย่ิง 

 

อุษา  ไชยบุรินทร 

 ผูจัดทำ 

 

 

 

 



 

 
สวนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ชื่อวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี  รหัส 20201-2008 จำนวนหนวยกิต  3 หนวยกิต 

จำนวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง (ท-ป-น 1-4-3) 

2.คำอธิบายรายวิชา 

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2542 กระบวนการจัดทำบัญชีตาม

วงจรบัญชี ของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม การจดทะเบียนธุรกิจ

และการจัดกา เอกสารที่เกี่ยวของ การวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร จัดทำงบการเงินตาม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

3.จุดประสงครายวิชา 

1.เขาใจกฎหมายเกี ่ยวกับการทำบัญชีและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของธุรกิจ

บริการ ธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจอุตสาหกรรมในรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว หาง

หุนสวน และบริษัทจำกัด 

2.มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงินในการ

ปฏิบัติงานทางวิชาชีบัญชี 

3.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพบัญชี 

 

4.สมรรถนะรายวิชา  

1.แสดงความรูเกี ่ยวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามขั้นตอนการจัดทำบัญชีและ

นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคา และธุรกิจ

อุตสาหกรรมตามขั้นตอนการจัดทำบัญชีที่ระบุในกฎหมายทางการบัญชีที่เกี่ยวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวของ 

 



 

5.การวิเคราะหหลักสูตร 
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1.พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 1 1 1 - - - 1 1 5  5 

2.รูปแบบของธุรกิจ 1 1 1 - - - 1 1 5  5 

3.การจดทะเบียนพาณิชยและการจัดการ

เอกสารท่ีเก่ียวของ 
1 1 1 1 - - 2 2 8  5 

4.การจดทะเบียนหางหุนสวน 1 1 1 1 - - 2 2 8  5 

5.การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและการจัดการ

เอกสารท่ีเก่ียวของ 
1 1 1 1 - - 2 2 8  5 

6.การจดัการเอกสารท่ีเก่ียวของในการ

ดำเนินงานธุรกิจ 
1 1 1 1 1 1 2 2 10  10 

7.การวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร 1 1 2 2 1 1 2 2 12  10 

8.กระบวนการจดัทำบัญชีตามวงจรบัญชี 1 1 2 2 1 1 2 2 12  10 

9.การจดัทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา 
1 1 2 1 - - 2 2 9  5 

10. การยื่นงบการเงินตามกฎหมายตอกรม

พัฒนาธุรกิจการคา 
1 1 2 1 1 1 2 2 11  10 

11.การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภท

ตางๆ ประมวลรัษฎากร 
1 1 2 2 1 1 2 2 12  10 

สอบกลางภาค           5 

สอบปลายภาค           5 

รวม 11 11 16 12 5 5 20 20 100  90 

ลำดับความสำคญั 4 4 2 3 5 5 1 1    

หมายเหตุ การสอบปลายภาคเรยีนสำหรับรายวิชาน้ีอาจจะมีหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

6.การกำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 

ช่ือหนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 

หนวยท่ี 1  พระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543 

 

1.หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.

2543 

 2.สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ การบัญชี 

พ.ศ.2543 

1.บอกหลักการของ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.

2543 ได 

2.อธิบายสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.

2543 ได 

หนวยท่ี 2 รูปแบบธุรกิจ 1.ความหมายและประเภทของธุรกิจ 

2.กิจการเจาของคนเดียว 

3.หางหุนสวน 

4.บริษัทจำกัด 

1.อธิบายความหมายและ

ประเภทของธุรกิจได 

2.อธิบายกิจการเจาของคนเดียว

ได 

3.อธิบายหางหุนสวนได 

4.อธิบายบริษัทจำกัดได 

 

หนวยท่ี 3 การจด

ทะเบียนพาณิชยและการ

จัดการเอกสารท่ี

เก่ียวของ 

 

1.ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย 

2.ผูประกอบการท่ีตองจดทะเบียนพาณิชย3.

พาณิชยกิจท่ีไดรับการยกเวนไมตองจด

ทะเบียนพาณิชย 

4.สถานท่ีจดทะเบียนและกำหนดระยะเวลา

การจดทะเบียนพาณิชย 

5.บทกำหนดโทษและคาธรรมเนียม 

การจดทะเบียนพาณิชย  

6.การจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

1.บอกหนาท่ีของผูจดทะเบียน

พาณิชยได 

2.บอกกิจการท่ีตองจดทะเบียน

พาณิชยได 

3.บอกกิจการท่ีไดรับการยกเวน

ไมตองจดทะเบียนพาณิชยได 

4.บอกสถานท่ีจดทะเบียนและ

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียน

พาณิชยได 

5.บอกบทกำหนดโทษและ

คาธรรมเนียมการจดทะเบียน

พาณิชยได 

6.อธิบายการจดทะเบียน

ผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสได 

 



 

หนวยท่ี 4 การจด

ทะเบียนหางหุนสวน 
 

 1.การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ นิติ
บุคคลและหางหุนสวนจำกัด 
 2.การเลิกหางหุนสวน 
 3.การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชีของหางหุนสวน 

1.จดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน

สามัญนิติบุคคลและหางหุนสวน

จำกัดได 

2.จดทะเบียนเลิกหางหุนสวนได 

3.ชำระบัญชีและจดทะเบียน

เสร็จการชำระบัญชีของหาง

หุนสวนได 

 

หนวยท่ี 5 การจทะเบียน
บริษัทจำกัดและการ    
จัดการเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 1.การจัดตั้งบริษัทจำกัด 
 2.การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระ   
บัญชีบริษัทจำกัด 
 3.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด 

1.อธิบายและจัดตั้งบริษัทจำกัด

ได 

2.อธิบายและจดทะเบียนเลิกและ

เสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด

ได 

3.อธิบายและจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทมหาชนจำกัดได 

 

หนวยท่ี 6 การจัดการ
เอกสารท่ีเก่ียวของใน 
การดำเนินงานธุรกิจ 

 1.เอกสารในการดำเนินงานของธุรกิจ 
 2.เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
 3.ประเภทของเอกสารท่ีใชในการบันทึกบัญช ี
 4.การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญช ี
 

1.อธิบายและวิเคราะหเอกสาร

การดำเนินงานของธุรกิจได 

2.อธิบายและวิเคราะหเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชีได 

3.อธิบายและแยกประเภทของ

เอกสารท่ีใชในการบันทึกบัญชีได 

4.อธิบายและจัดเก็บเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชีได 

 

 

หนวยท่ี 7 การวิเคราะห
รายการคาจากเอกสาร 

 1.เอกสารท่ีใชในการบันทึกบัญช ี
 2.การนำเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 

1.อธิบายและวิเคราะหเอกสารท่ี

ใชในการบันทึกบัญชีได 

2.วิเคราะหและนำเอกสารมา

บันทึกบัญชีของกิจการได 

 



 

หนวยท่ี 8 กระบวนการ
จัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี 

 1.การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ 
 2.การจัดทำบัญชีของธุรกิจซ้ือขายสินคา 
 3.การจัดทำบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม 

1.จัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีของ

ธุรกิจบริการได 

2.จัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีของ

ธุรกิจซ้ือขายสินคาได 

3.จัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีของ

ธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

หนวยท่ี 9 การจัดทำงบ
การเงินตามประกาศ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 1.การนำเสนองบการเงินมาตรฐานการบัญช ี
 2.กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

1.อธิบายการนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีได 

 2.อธิบายการกำหนดรายการยอ

ท่ีตองมีใน งบการเงินตาม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ได 

 

หนวยท่ี 10 การยื่นงบ
การเงินตามกฎหมายตอ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 1.หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน 
 2.การตรวจสอบเอกสารการนำสงงบการเงิน 
 3.การกรอกเอกสารหลักฐานท่ีใชใน 
การนำสงงบการเงิน 

1.บอกหลักเกณฑและวิธีการยื่น

งบการเงิน ได 

 2.อธิบายการตรวจสอบเอกสาร

การนำสงงบการเงินได 

3.กรอกเอกสารหลักฐานท่ีใชใน

การนำสงงบการเงินได 

 

หนวยท่ี 11 การกรอก
แบบแสดงรายการภาษี
ประเภทตางๆ ประมวล
รัษฎากร 

 1.การนำสงเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดง 
 รายการภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 2.การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 3.การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติ
บุคคลครึ่งป 

1.อธิบายและนำสงเอกสาร

ประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

 2.อธิบายและกรอกแบบแสดง

รายการภาษี เงินไดนิติบุคคลเม่ือ

สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีได 

 3.อธิบายและกรอกแบบแสดง

รายการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป

ได 

 

 

  

 



 

สวนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ 2543 จำนวน 7  ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

   การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

             ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 4 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

   การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

   อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

 1.หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 

2.สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ.2543 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชี
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 
การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 
2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ  
อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุใน
กฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกา
ปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ
นำเสนองบ การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญชีได 
2.สามารถบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ  
อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุใน
กฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 1 เรื่อง เรื่องพระราชบัญญัติการบัญชี จำนวน 7 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยเรื่อพระราชบัญญัติ
การบัญชี บัญชี 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทที ่๑ และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี ๑  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 



 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  ผลการสอนของครู 
 .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 1 เรื่องพระราชบัญญัติการบัญชี 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียว 
1. คณะทาํงานทีร่่วมหารอืเพือ่ปฏบิตักิารกําหนดหลกัเกณฑต์่าง ๆ ตามกฎหมายว่าดว้ยการ

บญัชใีนพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ.2543 ขอ้ใดผดิ  

ก. เจา้หน้าทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ 

ข. ผูแ้ทนจากสถาบนัวชิาชพี 

ค. ผูแ้ทนจากสถานประกอบการ 

ง. ผูแ้ทนจากสถานศกึษา 

2. พ.ร.บ. การบญัช ีพ.ศ. 2543 กําหนดว่าหากมคีวามจําเป็นในการตรวจสอบใหก้ารเกบ็รกัษา

บญัชแีละเอกสารประกอบการลงบญัชไีวต้ามขอ้ใด 

ก. เกนิ 5 ปีแตไ่ม่เกนิ 10 ปี  

ข. เกนิ 7 ปีแตไ่ม่เกนิ 10 ปี  

ค. เกนิ 5 ปีแตไ่ม่เกนิ 7 ปี  

ง. 10  ปี 

3. การปิดบญัชคีรัง้แรกตอ้งปิดตามขอ้ใด 

ก. 3 เดอืนนบัแตว่นัเริม่ทําบญัช ี

ข. 6 เดอืนนบัแตว่นัเริม่ทําบญัช ี

ค. 9 เดอืนนบัแตว่นัเริม่ทําบญัช ี

ง. 12 เดอืนนบัแต่วนัเริม่ทาํบญัช ี

4. ขอ้ใดไม่ใช่ธุรกจิทีต่อ้งจดัทํางบการเงนิซึ่งมรีายการย่อตามทีอ่ธบิดกีําหนด 

ก. หา้งหุน้สว่นสามญั 

ข. หา้งหุน้สว่นจํากดั 

ค. บรษิทัมหาชน 

ง. กจิการร่วมคา้ 

5. ผูท้าํบญัชตีอ้งเขา้รบัการพฒันาความรูต้่อเน่ืองทางวชิาชพีตามรอบบญัช ีรอบระยะเวลามกีีปี่ 

ก. 1 ปี 

ข. 2 ปี 

ค. 3 ปี 

ง. 5 ปี 



 

6. กจิกรรมในขอ้ใดทีไ่ม่ถอืใหน้ับเป็นชัว่โมงการพฒันาความรูต้่อเน่ืองทางวชิาชพี 

ก. เป็นอาจารยท์ีส่อนทางดา้นการบญัชทีีส่อนในระดบัไม่ตํ่ากว่า ปวช. 

ข. เป็นอาจารยท์ีส่อนทางดา้นการบญัชทีีส่อนในระดบัไม่ตํ่ากว่า ปวส. 

ค. เป็นอาจารยท์ีส่อนทางดา้นการบญัชทีีส่อนในระดบัไม่ตํ่ากว่า ปรญิญาตร ี

ง. เป็นอาจารยท์ีส่อนทางดา้นการบญัชทีีส่อนในระดบัไม่ตํ่ากว่า ปรญิญาโท 

7. การพฒันาความรูต้่อเน่ืองทางวชิาชพีจากการเป็นอาจารยส์อนทางดา้นการบญัชใีหน้บั

จาํนวนชัว่โมงไดต้ามขอ้ใด 

ก. วชิาละ 9 ชัว่โมง 

ข. วชิาละ 10 ชัว่โมง 

ค. วชิาละ12 ชัว่โมง 

ง. วชิาละ 15 ชัว่โมง 

8. การสาํเรจ็การศกึษาในระดบัทีส่งูกว่าวุฒเิดมิ ถา้เป็นวุฒทิางบญัชนีบัจาํนวนชัว่โมงไดต้ามขอ้

ใด 

ก. 30 ชัว่โมง 

ข. 27 ชัว่โมง 

ค. 25 ชัว่โมง 

ง. 20 ชัว่โมง 

9. จาํนวนผูม้หีน้าทีร่บัจดัทาํบญัชทีีผู่จ้ดัทาํบญัชสีามารถรบัได ้ตอ้งจดัใหม้ผีูช่้วยผูท้ําบญัชทีีม่ี

วุฒเิดยีวกนักบัผูท้าํบญัช ีอย่างน้อยกีร่าย 

ก. อย่างน้อย 1 คนในทุก ๆ 100 รายทีเ่พิม่ขึน้ 

ข. อย่างน้อย 2 คนในทุก ๆ 100 รายทีเ่พิม่ขึน้ 

ค. อย่างน้อย 1 คนในทุก ๆ 200 รายทีเ่พิม่ขึน้ 

ง. อย่างน้อย 2 คนในทุก ๆ 300 รายทีเ่พิม่ขึน้ 

10.     ถอืเป็นการประกอบธุรกจิประเภทใด 

ก. ธุรกจิการผลติ 

ข. ธุรกจิคา้สง่ 

ค. ธุรกจิคา้ปลกี 

ง. ธุรกจิบรกิาร 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

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 

 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   2  รูปแบบของธุรกิจ จำนวน 7  ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.เพ่ือใหนักเรียนแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ 

  นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.เพ่ือใหบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

   อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.เพ่ือจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 4 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ 

  นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

  อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

4 แสดงมีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.เนื้อหา 

 1.ความหมายและประเภทของธุรกิจ 

2.กิจการเจาของคนเดียว 

3.หางหุนสวน 

4.บริษัทจำกัด 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.ความหมายและประเภทของธุรกิจ 
2.กิจการเจาของคนเดียว 
3.หางหุนสวน 
4.บริษัทจำกัด  

1.สามารถอธิบายความหมายและประเภทของ
ธุรกิจได 
2.สามารถอธิบายกิจการเจาของคนเดียวได 
3.สามารถอธิบายหางหุนสวนได 
4.สามารถอธิบายบริษัทจำกัดได 
 

 

 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 2 เรื่อง รูปแบบธุรกิจ จำนวน 7 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยเรื่องรูปแบบธุรกิจ 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม จุดประสงครายวิชา  
คำอธ ิบายรายว ิชา  และนำ
นำเขาส ู บทเร ียนและทำการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู
กันไปโดยใชเวลาประมาณ ๑๐-
๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องความรูใน
บทเรียน 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายความรู เกี ่ยวกับ
การบัญชีจำนวนนักเรียนฟงครู
อธ ิบายตัวอย างพรอมก ับจด
บันทึกและคนควาใน Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี 2 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 2  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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. บันทึกหลังการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
  ผลการใชแผนการสอน 
 .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  ผลการเรียนของนักเรียน 
 .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
  ผลการสอนของครู 
 .......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 2 รูปแบบธุรกิจ 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียว 
1.พาณิชกจิใดทีไ่ม่ตอ้งจดทะเบยีนพาณิชย ์

ก. การคา้แผงลอย 

ข. กจิการเจา้ของคนเดยีว 

ค. หา้งหุน้สว่นสามญั 

ง. บรษิทัจํากดั 

2.อุปสรรคของการขยายตวัของกจิการคา้เจา้ของคนเดยีว คอืขอ้ใด 

ก. ตอ้งขยายตวัในรูปของหา้งหุน้สว่นเท่านัน้ 

ข. ขยายไดย้ากเพราะมปัีญหาเรื่องเงนิทุน 

ค. ตอ้งจดทะเบยีนก่อนการขยายกจิการ 

ง. ไม่อาจขยายตวัได ้

3.Trade mark หมายถงึขอ้ใด 

ก. เครื่องหมายการคา้ 

ข. เครื่องหมายบรกิาร 

ค. เครื่องหมายรบัรอง 

ง. เครื่องหมายร่วม 

4.หมายถงึเครื่องหมายการคา้ในขอ้ใด 

ก. เครื่องหมายการคา้ 

ข. เครื่องหมายบรกิาร 

ค. เครื่องหมายรบัรอง 

ง. เครื่องหมายร่วม 

5.เครื่องหมายของการประหยดัไฟฟ้าเป็นของหน่วยงานใด 

ก. บรษิทัมติซูบชิ ิ

ข. บรษิทักรุงไทยการไฟฟ้า 

ค. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

ง. การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

6. หมายถงึเครื่องหมายการคา้ในขอ้ใด 



 

ก. เครื่องหมายร่วม 

ข. เครื่องหมายการคา้ 

ค. เครื่องหมายบรกิาร 

ง. เครื่องหมายรบัรอง 

7.หา้งหุน้สว่น หมายถงึขอ้ใด 

ก. กจิการทีม่เีจา้ของคนเดยีว 

ข. คน ๆ เดยีวทาํธุรกจิโดยจดทะเบยีนเป็นหา้งหุน้สว่น 

ค. คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปตกลงทาํการคา้ร่วมกนัโดยมุ่งหวงัแบ่งกําไร 

ง. คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปตกลงทาํการคา้ร่วมกนัโดยไม่มุ่งหวงัแบ่งกําไร 

8.หุน้สว่นจาํกดัความรบัผดิจะลงทุนประเภทใดไม่ได ้

ก. เงนิ 

ข. ทรพัยส์นิ 

ค. แรงงาน 

ง. สามารถลงทุนไดทุ้กอย่าง 

9.ขอ้ใดคอือตัราการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น 

ก. 100 บาท 

ข. 500 บาท 

ค. 1,000 บาท 

ง. 1,200 บาท 

10.เอกสารการยื่นขอจดทะเบยีนสามารถดาวน์โหลดไดต้ามขอ้ใด 

ก. www.bbd.go.th 

ข. www.ddd.go.th 

ค. www.ddd.go.th 

ง. www.dbd.go.th 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/


 

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 

 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   3  การจดทะเบียนพาณิชยและการจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของ จำนวน 5 ชัว่โมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.เพ่ือแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ  

  การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

2. เพ่ือบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3. เพ่ือจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ4 แสดงมีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 4 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ  

  การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ4 แสดงมีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.เนื้อหา 

1.ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย 

2.ผูประกอบการท่ีตองจดทะเบียนพาณิชย 

3.พาณิชยกิจท่ีไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย 

4.สถานท่ีจดทะเบียนและกำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย 

5.บทกำหนดโทษและคาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย  

6.การจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย 
2.ผูประกอบการท่ีตองจดทะเบียนพาณิชย 
3.พาณิชยกิจท่ีไดรับการยกเวนไมตองจดทะเบียน
พาณิชย 
4.สถานท่ีจดทะเบียนและกำหนดระยะเวลาการ
จดทะเบียนพาณิชย 

1.สามารถบอกหนาท่ีของผูจดทะเบียนพาณิชยได 
2.สามารถบอกกิจการท่ีตองจดทะเบียนพาณิชยได 
3.สามารถบอกกิจการท่ีไดรับการยกเวนไมตองจด
ทะเบียนพาณิชยได 
4.สามารถบอกสถานท่ีจดทะเบียนและกำหนด
ระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชยได 



 

5.บทกำหนดโทษและคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนพาณิชย  
6 .การจดทะเบ ียนผ ู  ประกอบการพาณ ิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 

5.สามารถบอกบทกำหนดโทษและคาธรรมเนียม
การจดทะเบียนพาณิชยได 
6.สามารถอธิบายการจดทะเบียนผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสได 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 3 การจดทะเบียนพาณิชยและการจัดการเอกสารท่ีเกี่ยวของ จำนวน 5 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
3/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยเรื่องการจดทะเบียน
พาณิชยและการจัดการเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
สรางความเปนกันเอง 
ความรูสึกท่ีดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม จุดประสงครายวิชา  
คำอธิบายรายวิชา  และนำ
นำเขาสูบทเรียนและทำการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู
กันไปโดยใชเวลาประมาณ ๑๐-
๑๕ นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธิบายในเรื่องความรูใน
บทเรียน 
- นักเรียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายความรูเก่ียวกับ
การบัญชีจำนวนนักเรียนฟงครู
อธิบายตัวอยางพรอมกับจด
บันทึกและคนควาใน Internet 
และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัติ 
 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี 3 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 3 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
 

 
 
 
 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 



 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 3 การจดทะเบียนพาณิชยและการจัดการเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียว 
1. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตขุองการเลกิหา้ง 

ก. เลกิโดยผลของกฎหมาย 

ข. เลกิโดยความประสงคข์องผูเ้ป็นหุน้สว่น 

ค. เลกิโดยคาํสัง่ศาล 

ง. ผูเ้ป็นหุน้สว่นตาย 

2. สาเหตุทีศ่าลสัง่ใหเ้ลกิหา้งขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. กจิการหา้งมแีต่ขาดทุน 

ข. กจิการหา้งไม่หวงัฟ้ืนคนื 

ค. มเีหตุเหลอืวสิยัทีห่า้งจะดาํรงอยู่ได ้

ง. ถูกทุกขอ้ 

3. การจดัทํางบการเงนิ ณ วนัเลกิหา้งตอ้งใหผู้ใ้ดรบัรอง 

ก. ผูเ้ป็นหุน้สว่น 

ข. ผูจ้ดัทําบญัช ี

ค. ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ง. เจา้หน้าทีส่รรพากร 

4. การจดัทําหนงัสอืบรคิณหส์นธติอ้งมผีูเ้ริม่ก่อการเขา้ชื่ออย่างน้อยกีค่น 

ก. 3 คน 

ข. 5 คน 

ค. 7 คน 

ง. 10 คน 

5. การยื่นจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธติอ่นายทะเบยีนตอ้งทาํภายในกีว่นันบัแต่จองชื่อนิติ

บุคคล 

ก. 15 วนั 

ข. 30 วนั 

ค. 45 วนั 

ง. 60 วนั 



 

6. ขอ้ใดคอืค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 

ก. 1,000 บาท 

ข. 2,000 บาท 

ค. 3,000 บาท 

ง. 5,000 บาท 

7. ขอ้ใดคอืค่าธรรมเนียมของใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนของบรษิทั 

ก. ฉบบัละ 20 บาท 

ข. ฉบบัละ 50 บาท 

ค. ฉบบัละ 100 บาท 

ง. ฉบบัละ 200 บาท 

8. บรษิทัจะเลกิกนัไดด้ว้ยเหตุผลในขอ้ใด 

ก. เลกิโดยผลของกฎหมาย 

ข. เลกิโดยความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 

ค. เลกิโดยคาํสัง่ศาล 

ง. ถูกทุกขอ้ 

9. การจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณสนธบิรษิทัมหาชนตอ้งมผีูเ้ริม่จดัตัง้กีค่น 

ก. 3 คน 

ข. 7 คน 

ค. 10 คน 

ง. 15 คน 

10.ขอ้ใดผดิเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูเ้ริม่ก่อตัง้บรษิทัมหาชน 

ก. บุคคลธรรมดา 

ข. บรรลุนิตภิาวะ 

ค. ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ 

ง. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

 

 

 



 

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 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   4  การจดทะเบียนหางหุนสวน จำนวน 7  ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.เพ่ือแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนอ 

  งบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.เพ่ือบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

             อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 4 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.อธิบายความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ   

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม   

ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

          3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

1.การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญ นิติบุคคลและหางหุนสวนจำกัด 

2.การเลิกหางหุนสวน 

3.การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของหางหุนสวน 

 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.การจดทะเบียนจัดตั ้งหางหุ นสวนสามัญ นิติ
บุคคลและหางหุนสวนจำกัด 
 2.การเลิกหางหุนสวน 
 3.การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชีของหางหุนสวน 

1.สามารถจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคลและหางหุนสวนจำกัดได 
2.สามารถจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนได 
3.สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการ

ชำระบัญชีของหางหุนสวนได 

 

 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 4 เรื่องการจดทะเบียนหางหุนสวน จำนวน 7 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
 

4/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวย การจดทะเบียนหาง
หุนสวน 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี4 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 4 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 



 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 4 การจดทะเบียนหางหุนสวน 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียว 
1. การจดัทําหนงัสอืบรคิณหส์นธติอ้งมผีูเ้ริม่ก่อการเขา้ชื่ออย่างน้อยกีค่น 

ก. 3 คน 

ข. 5 คน 

ค. 7 คน 

ง. 10 คน 

2. การยื่นจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธติ่อนายทะเบยีนตอ้งทาํภายในกีว่นันบัแต่จองชื่อนิติ

บุคคล 

ก. 15 วนั 

ข. 30 วนั 

ค. 45 วนั 

ง. 60 วนั 

3. ขอ้ใดคอืค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 

ก. 1,000 บาท 

ข. 2,000 บาท 

ค. 3,000 บาท 

ง. 5,000 บาท 

4. ขอ้ใดคอืค่าธรรมเนียมของใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนของบรษิทั 

ก. ฉบบัละ 20 บาท 

ข. ฉบบัละ 50 บาท 

ค. ฉบบัละ 100 บาท 

ง. ฉบบัละ 200 บาท 

5. บรษิทัจะเลกิกนัไดด้ว้ยเหตุผลในขอ้ใด 

ก. เลกิโดยผลของกฎหมาย 

ข. เลกิโดยความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 

ค. เลกิโดยคาํสัง่ศาล 

ง. ถูกทุกขอ้ 



 

6. การจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณสนธบิรษิทัมหาชนตอ้งมผีูเ้ริม่จดัตัง้กีค่น 

ก. 3 คน 

ข. 7 คน 

ค. 10 คน 

ง. 15 คน 

7. ขอ้ใดผดิเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูเ้ริม่ก่อตัง้บรษิทัมหาชน 

จ. บุคคลธรรมดา 

ฉ. บรรลุนิตภิาวะ 

ช. ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ 

ซ. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 

8. การจดทะเบยีนของธุรกจิธนาคารตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้ด 

ก. ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข. รฐัมนตรกีระทรวงการคลงั 

ค. รฐัมนตรกีระทรวงมหาดไทย 

ง. นายกรฐัมนตร ี

9. การจดทะเบยีนของธุรกจิจดัหางานตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้ด 

ก. กรมการจดัหางาน 

ข. กรมการปกครอง 

ค. รฐัมนตรกีระทรวงมหาดไทย 

ง. นายกรฐัมนตร ี

10. การจดทะเบยีนของธุรกจิขายตรงตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูใ้ด 

ก. กรมการคา้ภายใน 

ข. คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ค. รฐัมนตรกีระทรวงมหาดไทย 

ง. นายกรฐัมนตร ี

 

 

 



 

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 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   5  การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและการจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของ จำนวน 7 ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.เพ่ือแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

   การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

2.เพื ่อบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื ้อขายสินคา และธุรกิจ 

อุตสาหกรรม ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.เพ่ือจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 4 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

   การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

    ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

 

3.เนื้อหา 

1.การจัดตั้งบริษัทจำกัด 

2.การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระ บัญชีบริษัทจำกัด 

3.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด 

 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.การจดทะเบียนจัดตั ้งหางหุ นสวนสามัญ นิติ
บุคคลและหางหุนสวนจำกัด 
 2.การเลิกหางหุนสวน 
 3.การชำระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการ
ชำระบัญชีของหางหุนสวน 

1.จดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
และหางหุนสวนจำกัดได 
2.จดทะเบียนเลิกหางหุนสวนได 
3.ชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ของหางหุนสวนได 

 

 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 5 การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและการจัดการเอกสารท่ีเกี่ยวของ จำนวน 7 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
 

5/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวย การจดทะเบียนบริษัท
จำกัดและการจัดเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรอืแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน
นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี5 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 5  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 



 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 5 การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและการจัดเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียว 
1. คณะกรรมการยื่นจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัมหาชนภายในเวลาใดนบัแต่จองซือ้หุน้ครบจํานวน 

ก. 2 เดอืน 

ข. 3 เดอืน 

ค. 6 เดอืน 

ง. ไม่ไดก้ําหนดไว ้

2. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นเอกสารทีผู่ข้ายสง่ใหผู้ซ้ือ้เพือ่เสนอราคาขายสนิคา้ 

ก. ใบเสนอราคา 

ข. ใบเสรจ็รบัเงนิ 

ค. ใบกํากบัสนิคา้ 

ง. ใบสัง่ซือ้ 

3. เอกสารขอ้ใดต่อไปน้ีทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัแผนกจดัซือ้ 

ก. ใบสอบถามราคา 

ข. ใบรบัคาํสัง่ซือ้ 

ค. ใบสัง่ซือ้ 

ง. ใบรบัสนิคา้ 

4. หน่วยงานใดเป็นผูจ้ดัทาํใบสัง่ซือ้สนิคา้ของกจิการ 

ก. แผนกคลงัสนิคา้ 

ข. แผนกจดัซือ้ 

ค. แผนกผลติ 

ง. แผนกขาย 

5. Delivery Order  หมายถงึเอกสารในขอ้ใด 

ก. ใบสง่ของ 

ข. ใบสัง่ซือ้ 

ค. ใบเสรจ็รบัเงนิ 

ง. ใบกํากบัภาษ ี

6. Tax Invoice หมายถงึเอกสารในขอ้ใด 



 

ก. ใบเสรจ็รบัเงนิ 

ข. ใบกํากบัภาษ ี

ค. ใบลดหน้ี 

ง. ใบเพิม่หน้ี 

7.  Invoice Summary หมายถงึเอกสารในขอ้ใด 

ก. ใบกํากบัภาษอีย่างเตม็ 

ข. ใบกํากบัภาษอีย่างย่อ 

ค. ใบกํากบัภาษ ี

ง. ใบเสรจ็รบัเงนิ 

8. ขอ้ใดถอืเป็นเอกสารทีใ่ชบ้นัทกึบญัชเีกีย่วกบัการขายสนิคา้เป็นเงนิสด 

ก. ใบเสรจ็รบัเงนิ 

ข. ใบกํากบัสนิคา้ 

ค. ใบรบัสนิคา้ 

ง. ใบสง่สนิคา้ 

9.ถา้สนิทรพัยข์องกจิการลดลง จะมผีลต่อขอ้ใด 

ก. หน้ีสนิลดลง 

ข. สว่นของเจา้ของลดลง 

ค. หน้ีสนิลดลง 

ง. สว่นของเจา้ของเพิม่ขึน้ 

10.เอกสารทีใ่ชใ้นการบนัทกึรายการขายสนิคา้ ขอ้ใดผดิ 

ก. ใบเสรจ็รบัเงนิ 

ข. ใบรบัคนืสนิคา้ 

ค. ใบกํากบัภาษ ี

ง. ใบสง่ของ 

 

 

 

 

 



 

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 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   6  การจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของในการดำเนินงานธุรกิจ จำนวน 7 ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.เพ่ือแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.เพ่ือบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 4 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

 1.เอกสารท่ีใชในการบันทึกบัญชี 

 2.การนำเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 

 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชี
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงิน
ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 
2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 
 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกา
ปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ
นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญชี 
2.สามารถบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.สามารถจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 
 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 6 การจัดการเอกสารท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงานธุรกิจ จำนวน 7 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
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ชื่อหนวย การจัดการเอกสารท่ี
เก่ียวของในการดำเนินงาน
ธุรกิจ 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน
นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี6 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 6 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 



 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 6 การจัดการเอกสารท่ีเกี่ยวของในการดำเนินงานธุรกิจ 

 
**ให้นักเรียนอธิบายและวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในการบนัทึกบญัชี 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

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

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ย 
 ยึด

มั่น
ใน

สถ
าบั

นฯ
 

ละ
เว

นอ
บา

ยม
ุข 

คว
าม

มีวิ
นัย

 

คว
าม

สา
มัค

ค ี

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รบั

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยดั
 

ซื่อ
สัต

ย 

.ส
ุภา

พ 

ตร
งต

อเ
วล

า 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

 

หมายเหตุ                -  เกณฑการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  3 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเปนผูนำได 

  2 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

    0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนประพฤติปฏิบัติไมสม่ำเสมอ 

  0 คะแนน  หมายถึง ผูเรียนไมประพฤติปฏิบัติ 

- คะแนนเฉล่ีย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   7  การวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร จำนวน  7  ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.เพ่ือแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.เพ่ือบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 4 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

 1.เอกสารท่ีใชในการบันทึกบัญชี 

 2.การนำเอกสารมาบันทึกบัญชีของกิจการ 

 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชี
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงิน
ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 
2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 
 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกา
ปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ
นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญชี 
2.สามารถบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.สามารถจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 
 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 7 การวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร จำนวน 7 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
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ชื่อหนวย การวิเคราะหการคา
จากเอกสาร 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี7 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 7  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 



 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 7 การวิเคราะหรายการคาจากเอกสาร  

 
**ให้นักเรียนอธิบายและวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในการบนัทึกบญัชี 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   8  กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี จำนวน 12  ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.เพ่ือจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีของธุรกิจบริการได 

2.เพ่ือจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีของธุรกิจซ้ือขายสินคาได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 3 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

1.การจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ 
2.การจัดทำบัญชีของธุรกิจซ้ือขายสินคา 
3.การจัดทำบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชี
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบการเงิน
ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญช ี
2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ  
 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกา
ปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ
นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญชีได 
2.สามารถบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ
อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุใน
กฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของได 
3.สามารถจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ
ได  

 

 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 8 กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี จำนวน 5 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
 

8-9/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวย กระบวนการจัดทำ
บัญชีตามวงจรบัญชี 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 
๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี8 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 8 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 



 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 8 กระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชี 

 
**ให้นักเรียนเขียนวงจรบญัชี   (การจดัซ้ือสินค้า) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี   9  การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา จำนวน 14  ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.อธิบายการนำเสนองบการเงินมาตรฐานการบัญชีได 

2.อธิบายการกำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 3 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.เพ่ือแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.เพ่ือบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ 

อุตสาหกรรมตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.เพ่ือจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

1.การนำเสนองบการเงินมาตรฐานการบัญชี 

2.กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.อธิบายการนำเสนองบการเงินมาตรฐานการ
บัญชีได 
 2.อธิบายการกำหนดรายการยอท่ีตองมีใน งบ
การเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาได 
 

1.สามารถอธิบายการนำเสนองบการเงินมาตรฐาน
การบัญชีได 
 2.สามารถอธิบายการกำหนดรายการยอท่ีตองมี
ใน งบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ได 

 

 

 

 

 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 9 การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา จำนวน 14 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
 

10-11/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวย การจัดทำงบการเงิน
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน
นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี9 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 9  
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 



 

 6.2 ผลการประเมินการเรยีนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

 

 

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 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

 
หนวยการเรียนรูท่ี   10  การยื่นงบการเงินตามกฎหมายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา จำนวน 7 ชัว่โมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.บอกหลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงินได 

2.อธิบายการตรวจสอบเอกสารการนำสงงบการเงินได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 3 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

1.หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน 

2.การตรวจสอบเอกสารการนำสงงบการเงิน 

 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชี
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 
การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 
2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจ
บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกา
ปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ
นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญชีได 
2.สามารถบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของได 
3.สามารถจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ
ได 

 

 



 

 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยท่ี 10 การย่ืนงบการเงินตามกฎหมายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  จำนวน 7 ช่ัวโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
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ชื่อหนวย การยื่นงบการเงินตาม
กฎหมายตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน
นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี 10 และเอกสารเพิ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 10 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 



 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 10 การย่ืนงบการเงินตามกฎหมายตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของงบการเงนิ 

ก. รายงานการควบคุมภายใน 

ข. รายการการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ 

ค. รายงานฐานะการเงนิ 

ง. รายงานผลการดําเนินงาน 

2. ใครคอืผูท้ีม่หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

ก. บุคคลธรรมดา 

ข. หา้งหุน้สว่น 

ค. บรษิทัจํากดั 

ง. กจิการเจา้ของคนเดยีว 

3. งบการเงนิทีม่รีอบปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ตอ้งยื่นงบต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ตามขอ้

ใด 

ก. ภายในวนัที ่31 มกราคมของปีถดัไป 

ข. ภายในวนัที ่31 มนีาคมของปีถดัไป 

ค. ภายในวนัที ่30 เมษายนของปีถดัไป 

ง. ภายในวนัที ่31 พฤษภาคมของปีถดัไป 

4. แบบนําสง่งบการเงนิตามทีก่รมพฒันาธุรกจิกําหนด คอืขอ้ใด 

ก. ส.บช.1 

ข. ส.บช.2 

ค. ส.บช.3 

ง. ส.บช.4 

5. ธุรกจิในขอ้ใดตอ้งจดัทาํงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ก. หา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน 

ข. บรษิทัมหาชน 

ค. บรษิทัจํากดั 

ง. ถูกทุกขอ้ 



 

6. งบการเงนิในขอ้ใดทีนิ่ตบุิคคลทุกประเภทตอ้งทํา 

ก. งบแสดงฐานการเงนิ 

ข. งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ค. งบกระแสเงนิสด 

ง. ถูกทุกขอ้ 

7. สาํเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทัมหาชนคอืขอ้ใด 

ก. บมจ.001 

ข. บมจ.010 

ค. บมจ.005 

ง. บมจ.006 

8. รายงานงบการเงนิใดทีห่า้งหุน้สว่นจดทะเบยีนไม่ตอ้งจดัสง่ 

ก. งบกําไรขาดทุน 

ข. งบแสดงฐานะการเงนิ 

ค. หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ง. งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ 

9. กําไร (ขาดทุน) สะสมแสดงในหมวดใดของงบการเงนิ 

ก. หน้ีสนิ 

ข. สนิทรพัย ์

ค. รายได ้

ง. สว่นของผูถ้อืหุน้ 

10. ธุรกจิประเภทใดทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชค้าํว่า “งบดุล” แทน “งบแสดงฐานะการเงนิ” 

ก. หอการคา้ 

ข. กจิการร่วมคา้ 

ค. บรษิทัจํากดั 

ง. บรษิทัมหาชน 

 

 

 



 

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 = คะแนนรวมนักเรียน 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

หนวยการเรียนรูท่ี  11 การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทตางๆ ประมวลรัษฎากร  จำนวน  10    

ชั่วโมง 

1.จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย 

1.อธิบายและนำสงเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

2.อธิบายและกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

 3 มีกิจนิสัยความมีระเบียบวินัยและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.สมรรถนะประจำหนวย 

1.แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกาปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและนำเสนองบ 

การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี 

 2.บันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมายทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

3.จัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ 

3.เนื้อหา 

1.การนำสงเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 2.การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

 3.การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป 

4.กำหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑปฏิบัติ  (Performance Criteria) 
1.การนำสงเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดง 
 รายการภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 2.การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 3.การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติ
บุคคลครึ่งป  

1.สามารถแสดงความรูเก่ียวกับกระบวนกา
ปฏิบัติงานบัญชีตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีและ
นำเสนองบการเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
บัญชีได 
2.สามารถบันทึกบัญชีจากเอกสารการเงินสำหรับ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
ตามข้ันตอนการจัดทำบัญชีท่ีระบุในกฎหมาย
ทางการบัญชีท่ีเก่ียวของได 
3.สามารถจัดทำงบการเงินและรายงานท่ีเก่ียวของ
ได 

 

 



 

5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยการเรียนรูท่ี   11  การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทตางๆ ประมวลรัษฎากร 

  จำนวน 10 ชั่วโมง 

ครั้งท่ี/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
  13-14/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวย การจดทะเบียนหาง
หุนสวน 
Motivation สรางความสนใจ 
        ครูไดทำการพูดคุยเพ่ือ
ส ร  า ง ค ว า ม เ ป  น ก ั น เ อ ง 
ความรูสึกที่ดีเปนกันเอง โดยมี
กิจกรรม แนะนำครู  แนะนำ
นักเร ียน ช ื ่อว ิชา  รห ัสว ิชา  
จุดประสงครายวิชา  คำอธิบาย
รายวิชา  หนวยการเรียนการ
สอน สมรรถนะที ่พึงประสงค  
ส ื ่อการสอนที ่ ใช   เคร ื ่องมือ
ป ร ะ จ ำ ต ั ว  ห น ั ง ส ื อ ท่ี ใ ช
ประกอบการสอน และกำหนด
เกณฑการประเมินและขอตกลง
ร วมก ันภายใต ขอบเขตของ
หลักสูตรและถาม-ตอบนักเรียน
วาการทำงานเกี ่ยวกับระบบ
จำนวน จะตองใชอะไรบางเม่ือ
นักเรียนตอบวาความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการบัญชีก็จะนำเขาสู
บท เ ร ี ยนและทำการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป
โดยใชเวลาประมาณ ๑๐-๑๕ 
นาที 
Information ใหขอมูล 
๑. ครูอธ ิบายในเร ื ่องความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
- นักเร ียนฟงครูพรอมกับจด
บันทึกซักถามขอสงสัย 

1.หนังสือ
ประกอบการเรียน 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM 
3.เครื่องรับโทรทัศน 
4.เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมารทโฟน 
5. สื่อ  
Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผลการ
ประเมิน
แบบทดสอบ
หลังเรียนของ
นักเรียน 

• ผลการ
ประเมินใน
แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

• นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 

• สังเกตุพฤติกรรมผูเรียน
และประเมินลงแบบ
ประเมินดานคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

• สรุปผลการเรียนรูของ
นักเรียน 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ครูอธิบายความรู เบื ้องตน
เก ี ่ ย วก ั บการบ ัญช ี จ ำนวน
นักเรียนฟงครูอธิบายตัวอยาง
พรอมกับจดบันทึกและคนควา
ใน Internet และนำเสนอ 
Application ทดลอง/ฝก
ปฏิบัต ิ
๑. ทำการมอบหมายงานให
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปฏิบัติตามใบงาน 
๒. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี11 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
๑.มอบหมายใหทำแบบ 
ฝกหัดบทท่ี 11 
๒. เฉลย แบบฝกหัด 
๓. นักเรียนฟงครูสรุปความรู
เบื้องตนเก่ียวกับการบัญชี 
4. มอบหมายใหนักเรียน ทำ
ความสะอาด หองเรียน   
5. ครูบันทึกหลังการสอน เพ่ือ
นำปญหาที ่เกิดขึ ้นไปแกไขใน
กลุมอื่นๆ หรือเปนขอมูลในการ
แกปญหาในการสอนครั้งตอไป 
 
 

 
6. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู 
 6.1 การแบงคะแนน  

 คะแนนทดสอบความรู   1  คะแนน 
 ทักษะ     1  คะแนน 
 จิตพิสัย     2  คะแนน 
 สอบประมวลผลปลายภาค  3  คะแนน 

   รวม    7  คะแนน 



 

 6.2 ผลการประเมินการเรยีนรู 

        การวัดผลประเมินผลของหนวยการเรียนตองผานมากกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

แลวนำคะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู 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 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 7.4 ใบงาน 
 

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



 

แบบทดสอบกอนเรยีน/หลังเรียน 
หนวยท่ี 11 การกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทตางๆ ประมวลรัษฎากร   

 
1. Joint Venture หมายถงึธุรกจิในขอ้ใด 

ก. ธุรกจิเช่าซือ้ 

ข. ธุรกจิฝากขาย 

ค. ธุรกจิร่วมคา้ 

ง. ธุรกจิเงนิผ่อน 

2. แบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ ในสว่นที ่2 ตอ้งผ่านการตรวจสอบจากผูใ้ด 

ก. ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 

ข. ผูม้หีน้าทีจ่ดัทําบญัช ี

ค. ผูต้รวจสอบภายใน 

ง. ผูส้อบภาษอีากร 

3. นิตบุิคคลมหีน้าทีย่ื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 พรอ้มชําระภาษ(ีถ้าม)ี เมื่อใด 

ก. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

ข. ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

ค. ภายใน 3 เดอืน วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

ง. ภายใน 2 เดอืน นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 6 เดอืน 

4. จากขอ้ 98 หากพน้กําหนดไม่เกนิ 7 วนั หากเป็นนิตบุิคคลตอ้งระวางโทษค่าปรบัในขอ้ใด 

ก. 500 บาท 

ข. 1,000 บาท 

ค. 2,000 บาท 

ง. 3,000 บาท 

4 ขอ้ใดคอืแบบแสดงรายการภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลครึง่ปี 

ก. ภ.ง.ด. 50 

ข. ภ.ง.ด. 05 

ค. ภ.ง.ด. 15 

ง. ภ.ง.ด. 51 

 



 

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 = คะแนนรวมนักเรียน 

 

สปัดาหท่ี์

 



 

 

 

 


