
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) 

 

1. ชื่อวิชา  บัญชีเบื้องต้น                       รหัสวิชา ง20222 

จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2565 

ผู้สอน  นางดุจเดือน มีใจดี 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมายหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี  การปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี ความหมายของ สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของ
เจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้า ตามหลักการบัญชีคู่ในสมุด
รายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี  
กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี รายงานทางการเงิน และสรุปวงจรบัญชี  
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู ้ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเ กต ใช้ทักษะใน 
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลักในการฝึกปฏิบัติการทำงานต่างๆ 
          เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม นำไปปฏิบัติจริงได้ใน
ชีวิตประจำวัน  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร 
 

3. ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทำบัญชี ได้ 

2. อธิบายงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปได้ 

3. วิเคราะห์รายการค้า ผ่านรายการไปยังสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษ 

    ทำการได ้

4. เขียนรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้ 

รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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4. กำหนดการจัดการเรียนการสอน 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 3 พ.ย. 2565 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบัญชี  
2 10 พ.ย. 2565 การวิเคราะห์ หมวดบัญชีสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ 
3 17 พ.ย.2565 การวิเคราะห์ หมวดบัญชี รายได้และค่าใช้จ่าย 
4 24 พ.ย. 2565 การวิเคราะห์รายการค้า 1  
5 1 ธ.ค. 2565 การบันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภท  
6 8 ธ.ค. 2565 การวิเคราะห์รายการค้า 1งบทดลอง 
7 15 ธ.ค. 2565 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป   
8  22 ธ.ค. 2565 สรุปงานและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
9  29 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
10 5 ม.ค. 2566 การบันทึกรายการของกระดาษทำการ  
11 12 ม.ค. 2566 การบันทึกบัญชีรายการลงในสมุดบัญชี 
12 19 ม.ค. 2566 การบันทึกบัญชีรายการปิดบัญชี  
13 26 ม.ค. 2566 การบันทึกรายการในงบกำไรขาดทุน 
14 2 ก.พ. 2566 การบันทึกรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
15 9 ก.พ. 2566 แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเป็นนักบัญชี 
16 16 ก.พ. 2566 สรุปงานกลุ่มและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
17 23 ก.พ. 2566 สรุปงานกลุ่มและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
18 2 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
19 9 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนน ง20222        
20 16 มี.ค. 2566 ประมวลผลคะแนน ง20222        

 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80:20 คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30  คะแนน 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน 

- สอบปลายภาค  20  คะแนน 

รวม   100 คะแนน 
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5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 ความรู้ทั่วไปของ
บัญชี 

15 - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- สมุดบันทึก 
- แผนผังความคิด 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 
- Google classroom 

ข้อ 2    บัญชีเบื้องต้น 15 - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- สมุดบันทึก 
 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 
- Google classroom 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 29 ธันวาคม 2565) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1 , 2 - ความรู้ทั่วไปของบัญชี 
- บัญชีเบื้องต้น 

20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- ข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 3  การบันทึกบัญชี 15 - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- สมุดบันทึก 
 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 
- Google classroom 

ข้อ 4 การเขียนรายงาน
ทางการเงิน 

15 - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- สมุดบันทึก 
 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 
- Google classroom 
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5.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน (วันที่ 2 มีนาคม 2566) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ  3 - การบันทึกบัญชี 
- การเขียนรายงานทางการเงิน 

20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- ข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ 

          5.6 ชิ้นงาน การวิเคราะห์บัญชี (STEM) 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

 ข้อ 3 - 1. ประเมินตามแผ่น
งานนำเสนอ /บูรณา
การสะเต็มเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

ชิ้นงาน
นำเสนอ 

1 แผ่น 10 
คะแนน 

16 ก.พ. 66 

 


