กาหนดการสอน
วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200 - 1003
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จัดทาโดย
นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
(ในโครงการพระราชดาริ)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200 – 1003
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/2
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต

________________________________________________________________________________
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสาหรับ
กิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไป
บัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง งบกาไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทาบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขาย
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้า
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
รวมทั้งหมด 2 จุดประสงค์
มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
2. ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200 – 1003
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/2
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต

ชื่อผู้สอน นางยอดขวัญ ธีรโชคดี ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้า

2.

3.

4.

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
การบันทึกรายการเกี่ยวกับ
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
สินค้าในสมุดรายวันทั่วไป
สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สาหรับกิจการที่ไม่จดเบียน
สินค้า
และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
การผ่านรายการไปบัญชีแยก
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
ประเภททั่วไป และการจัดทางบ สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
ทดลอง
สินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)
6
5

6

5

6

10

6

10

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

5.

การคานวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ และการจัดทางบ
ต้นทุนขาย

6.

7.

8,

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวด
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
บัญชี และงบทดลองหลัง
สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
รายการปรับปรุง
สินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
กระดาษทาการชนิด 8 ช่องและ ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
งบการเงิน
สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
การปิดบัญชี และงบทดลอง
ม. 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชี
หลังปิดบัญชี
สาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า
ม. 2 ปฏิบัติงานบัญชีสาหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
รวม
ประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจิตพิสัย
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา
น้าหนัก
(ชั่วโมง) (คะแนน)
12
5

12

5

14

10

10

10

72
8
80

60
20
20
100

กาหนดการสอนและการวัดประเมินผล
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003 ปีที่ 1/2
เวลาเรียน 4 /สัปดาห์

หน่วยการเรียน 2 หน่วยกิต

ชื่อผู้สอน นางยอดขวัญ ธีรโชคดี ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80:20
ก่อนสอบกลางภาค 30 กลางภาค - หลังกลางภาค 30
สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เนื้อหาสาระที่สอน

1

28 ต.ค. 58

แจ้งรายละเอียด (Course Syllabus)
กาหนดการสอนในการเรียน ดังนี้
- ผลการเรียนรู้
- ภาระงาน/ชิ้นงาน

28 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
4 พ.ย.58

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้า
1. ความหมายของสินค้า
2. ธุรกิจเกี่ยวกับการสินค้า
3. วงจรการดาเนินธุรกิจ
4. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
5. ขั้นตอนในการซื้อขายสินค้า
6. เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
7. การซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
8. ศัพท์บัญชี
9. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
10. ติดตามงาน

จานวน
คาบ
1

5

คะแนน

เครื่องมือ

-

(Course
Syllabus)
กาหนด
การสอน
แบบทด
สอบก่อน
เรียน
ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

5

หมายเหตุ

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เนื้อหาสาระที่สอน

1

(ต่อ)

2

5 พ.ย.58
11 พ.ย.58
12 พ.ย.58

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อ
ขายสินค้า
11. ติดตามงาน
12. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
13. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน
หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. สถานที่จดทาเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. ใบกากับภาษี
8. การคานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. แบบแสดงรายการที่ใช้
10. กาหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบและการ
ชาระภาษี
11. รายงานที่ผู้ประกอบการต้องจัดทา
12. ศัพท์บัญชี
13. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
14. ติดตามงาน
15. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
16. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน

จานวน
คาบ

คะแนน

เครื่องมือ

6

5

ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

หมายเหตุ

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เนื้อหาสาระที่สอน

3

18 พ.ย.58
19 พ.ย.58
25 พ.ย.58

หน่วยที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับ
สินค้าในสมุดรายวันทั่วไปสาหรับกิจการที่
ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
2. การบันทึกรายการกรณีไม่จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. การบันทึกรายการกรณีจดทาเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ศัพท์บัญชี
5. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ติดตามงาน
7. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
8. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน

4

26 พ.ย.58
2 ธ.ค.58
3 ธ.ค.58

หน่วยที่ 4 การผ่านรายการไปบัญชีแยก
ประเภททั่วไปและการทางบทดลอง
1. การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป
2. งบทดลองก่อนรายการปรับปรุง
3. ศัพท์บัญชี
4. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
ติดตามงาน
5. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
6. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน

จานวน
คาบ
6

6

คะแนน

เครื่องมือ

10

ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

10

ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

หมายเหตุ

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เนื้อหาสาระที่สอน

5

9 ธ.ค.58
10 ธ.ค.58
16 ธ.ค.58
17 ธ.ค.58
23 ธ.ค.58
24 ธ.ค.58

หน่วยที่ 5 การคานวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือและการทางบต้นทุนขาย
1. ความหมายของสินค้าคงเหลือ
2. การคานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
3. การคานวณต้นทุนขาย
4. งบต้นทุนขาย
5. ศัพท์บัญชี
6. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
ติดตามงาน
7. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
8. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน

6

30 ธ.ค.58
31 ธ.ค.58
6 ม.ค.59
7 ม.ค.59
13 ม.ค.59
14 ม.ค.59

หน่วยที่ 6 รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวด
บัญชีและงบทาลองหลังรายการปรับปรุง
1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของ
รายการปรับปรุง
2. ประเภทของรายการปรับปรุง
3. วิธีบันทึกรายการและผ่านรายการไป
บัญชีแยกประเภททั่วไป
4. การแก้ไขข้อผิดพลาด
5. การบันทึกรายการกลับรายการ
6. งบทดลองหลังรายการปรับปรุง
7. ศัพท์บัญชี
8. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
ติดตามงาน
9. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
10. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน

จานวน
คาบ
12

12

คะแนน

เครื่องมือ

5

ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

5

ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

หมายเหตุ

วันหยุด

วันหยุด

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

เนื้อหาสาระที่สอน

7

20 ม.ค.59
21 ม.ค.59
27 ม.ค.59
28 ม.ค.59
3 ก.พ.59
4 ก.พ.59
10 ก.พ.59

หน่วยที่ 7 กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง
และงบการเงิน
1. กระดาษทาการชนิด 8 ช่อง
2. งบการเงิน
3. ศัพท์บัญชี
4. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
ติดตามงาน
5. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
6. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน

8

11 ก.พ.59
17 ก.พ.59
18 ก.พ.59
24 ก.พ.59
25 ก.พ.59

หน่วยที่ 8 การปิดบัญชีและงบทดลอง
หลังปิดบัญชี
1. การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุด
รายวันทั่วไป
2. การปิดบัญชีแยกประเภท
3. งบทดลองหลังปิดบัญชี
4. การบันทึกรายการเปิดบัญชี
5. วงจรบัญชีสาหรับกิจการจาหน่ายสินค้า
6. ศัพท์บัญชี
7. กิจกรรมเสนอแนะโดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
ติดตามงาน
8. ตรวจแบบฝึกปฏิบัติ
9. เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
สอบเก็บคะแนน
หยุดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

9

รวม
ลงชื่อ……………………..………..
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)

จานวน
คาบ
14

คะแนน

เครื่องมือ

10

ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

10

10

ใบงาน
แบบ
ประเมิน
ผลการ
เรียนรู้

4
4

20

แบบ
ทดสอบ

80

100

-

ลงชื่อ………………..……………
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)

หมายเหตุ

-

ครูผู้สอน

หัวหน้างานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลงชื่อ……………………………
(นายศักดา ภุมรินทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

กาหนดการสอน
วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200 - 1003
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จัดทาโดย
นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
(ในโครงการพระราชดาริ)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

