
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิชา การบัญชีสหกรณ รหัสวิชา 20201-2108 

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 

 

แผนการจัดการเรียนรูมุ งเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิชาการบัญชีสหกรณ รหัสวิชา20201-2108 จัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน

การสอน วิชาบัญชีสหกรณ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2562  

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 14 วัน  รวม 

72 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบงออกเปน 4 หนวย  ประกอบดวย หลักการ วิธีการสหกรณการบัญชี

เกี่ยวกับสหกรณ การบันทึกรายการบัญชีและผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การขจัดทำงบ

ทดลอง ปรับปรุงบัญชี และปดบัญชี การจัดทำงบการเงิน 

 ผูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูไดเนนการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C ) ของผูเรียน และหวังวาจะกอใหเกิด

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดียิ่ง  หากครูผูสอนนำแผนการการจัดการเรียนรู

เลมนี้ไปใชในการจัดการเรียนการสอนมีขอเสนอแนะประการใดขอไดโปรดแจงผูจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูดวย  จักเปนพระคุณอยางย่ิง 

 

อุษา  ไชยบุรินทร 

 ผูจัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สวนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ชื่อวิชา การบัญชีสหกรณ  รหัส 20201-2108 จำนวนหนวยกิต  3 หนวยกิต จำนวน

ชั่วโมง 72 ชั่วโมง (ท-ป-น 2-2-3) 

2.คำอธิบายรายวิชา 

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีบัญชีสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ โครงสราง 

ประเภทและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ ระบบบัญชีสหกรณภาคการเกษตร การจัดทำ

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการบัญชี การผานรายการบัญชีแยกประเภท 

การจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี การจัดทำงบการเงินและรายละเอยีด

ประกอบงบการเงิน  

3.จุดประสงครายวิชา 

1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และ

กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสหกรณ  

2.ทักษะการบันทึกบัญชีสหกรณภาคการเกษตรและระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด 

3.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพบัญชี  

4.สมรรถนะรายวิชา  

1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณและ

กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสหกรณ 

2.จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสหกรณภาคเกษตร 

3.บันทึกบัญชีสหกรณภาคการเกษตรตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียนที่นาย

ทะเบียนกำหนด 

4.จัดทำงบการเงินของสหกรณ 

5.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดี

ตอวิชาชีพบัญชี 

 



 

5.การวิเคราะหหลักสูตร 
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1.หลักการ วิธีการสหการณ การบัญชีเก่ียวกับ

สหกรณ 
3 3 3 3 - - 1 1 15  5 

2.กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของ

สหกรณโครงสราง และระบบของสหกรณ 
3 3 3 3 - - 1 1 15  5 

3.การบันทึกรายการบัญชีและผานรายการไป

สมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป การจัดทำงบ

ทดลอง ปรับปรุงบัญชีและปดบัญชี 

2 2 2 2 - - 2 2 15  5 

4.การจดัทำงบการเงิน 2 2 2 2 - - 2 2 12  5 

สอบกลางภาค           5 

สอบปลายภาค           5 

รวม 10 10 10 10 - - 30 30 100  90 

ลำดับความสำคญั 3 4 5 6 - - 1 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

หมายเหตุ การสอบปลายภาคเรยีนสำหรับรายวิชาน้ีอาจจะมีหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 

6.การกำหนดหนวยการเรียนรูจากการวิเคราะหคำอธิบายรายวิชา 

ช่ือหนวยการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูประจำหนวย สมรรถนะประจำหนวย 

หนวยท่ี 1 หลักการ วิธีการ

สหการณ การบัญชีเก่ียวกับ

สหกรณ 

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 กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการ
ดำเนินงานของสหกรณ
โครงสราง และระบบของ
สหกรณ 
 

 1.การนำเสนองบการเงินมาตรฐานการบัญช ี
 2.กำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

1.อธิบายการนำเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีได 

 2.อธิบายการกำหนดรายการยอ

ท่ีตองมีใน งบการเงินตาม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ได 

 

หนวยท่ี 3 การบันทึก
รายการบัญชีและผาน
รายการไปสมุดบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป การจัดทำ
งบทดลอง ปรบัปรุงบัญชี
และปดบัญชี 
 

 1.หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน 
 2.การตรวจสอบเอกสารการนำสงงบการเงิน 
 3.การกรอกเอกสารหลักฐานท่ีใชใน 
การนำสงงบการเงิน 

1.บอกหลักเกณฑและวิธีการยื่น

งบการเงิน ได 

 2.อธิบายการตรวจสอบเอกสาร

การนำสงงบการเงินได 

3.กรอกเอกสารหลักฐานท่ีใชใน

การนำสงงบการเงินได 

 

หนวยท่ี 4 การจัดทำงบ
การเงิน 

 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 หลักการ วิธีการสหการณ การบัญชีเก่ียวกับสหกรณ  

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 
การเงินในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญช ี
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 หลักการ วิธีการสหการณ การบัญชีเกี่ยวกับสหกรณ 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 

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
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 

 

 

 

 



 

 

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   2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานของสหกรณโครงสราง และระบบของ

สหกรณ 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 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานของสหกรณโครงสราง และระบบของสหกรณ 

จำนวน 7 ช่ัวโมง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยเรื่องกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการดำเนินงานของ
สหกรณโครงสราง และระบบ
ของสหกรณ  
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 

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. ใหนักเรียนคนควา เอกสาร
ในบทท่ี 2 และเอกสารเพิ ่มท่ี
หองสมุด และสืบคนดวยระบบ 
Internet  คร ูคอยด ูแล และ 
แนะนำอยางใกลชิด 
Progress วัดผลประเมินผล 
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......................... 
 

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   3  การบันทึกรายการบัญชีและผานรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป การ

จัดทำงบทดลอง ปรับปรุงบัญชีและปดบัญชี จำนวน 5 ชั่วโมง 

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 การบันทึกรายการบัญชีและผานรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป การจัดทำงบ

ทดลอง ปรับปรุงบัญชีและปดบัญชี จำนวน 5 ช่ัวโมง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหนวยเรื่องการบันทึก
รายการบัญชีและผานรายการ
ไปสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
การจดัทำงบทดลอง ปรับปรุง
บัญชีและปดบัญชี 
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 

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
ปฏิบัติ 
 
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 การจัดทำงบการเงิน จำนวน 7 ช่ัวโมง 

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

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

 


