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คํานํา
วิชา การบัญชี บริษัทจํากัด รหัส 2201-200 3 เป็นการเขียนแผนการสอนที่เรียบเรียง เพื่อใช้
ประโยชน์ในการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การบัญชี ของโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ ในเรื่องของการบัญชีบริษัทจํากัด
เนื้อหาในการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจํากัดและ
บริษัทจํากัด (มหาชน) การจําหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้น
การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย กําไรสะสมและเงินปันผล งบแสดงฐานะการเงินและ
รายการแก้ไขข้อผิดพลาด การเพิ่มทุน การลดทุนและหุ้นทุนได้รับคืน หุ้นกู้ และ การชําระบัญชีเลิกบริษัท
ขอขอบพระคุณคุณครู อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้เขียนหนังสือทุกเล่มที่ใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในการเขียนแผนการสอน โดยเฉพาะ คุณวินัย ร่มบารมี ที่ให้ข้อมูลจากตําราของท่านเพื่อเป็นแนวทาง
ในการทําแผนการสอนวิชาการบัญชีบริษัทจํากัดนี้ ตลอดจนผู้บริหารทุกท่าน ที่มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนใน
การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างดียิ่ง
สุณิสา อุดมสุข
ผู้เรียบเรียง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด
(มหาชน) ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) การจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้นการบันทึก
บัญชีการจําหน่ายหุ้น ทุนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกําไร ตั้ง
สํารองตามกฎหมายและสํารองอื่นๆ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดทํางบการเงิน การเลิกกิจการและการชําระ
บัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกันหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทจํากัด (มหาชน)

ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัสวิชา 2201-2003
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
1. 1. บอกความหมายของบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด (มหาชน)
2.อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท
จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
3.อธิบายข้อแตกต่างระหว่างบริษัท
จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)ได้
4.บอกประเภทของหุ้น ลักษณะของ
หุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัท
จํากัดได้
2 1.อธิบายการจําหน่ายหุ้นทุนได้
2.อธิบายการจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้น
ได้
3.บันทึกรายการเกี่ยวกับการ
จําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
4.บันทึกการจําหน่ายหุ้นทุนในราคา
ต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด
(มหาชน)ได้
3

4

เนื้อหา
1. ความหมายของบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด (มหาชน)
2.ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด (มหาชน)
3.ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด (มหาชน)ได้
4.ประเภทของหุ้น ลักษณะของ
หุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัท
จํากัดได้
1.จําหน่ายหุ้นทุน
2.จัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้น
3.บันทึกรายการเกี่ยวกับการ
จําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัด
4.การจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํา
กว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด
(มหาชน)

กิจกรรม
- ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
อภิปราย
- การทําแบบฝึกหัด
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน

- ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
อภิปราย
- อธิบายการบันทึกรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่หุ้นส่วน
นํามาลงทุน
- การทําแบบฝึกหัด/ใบงาน
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน
1.อธิบายความหมายของค่าใช้จ่าย 1.ความหมายของค่าใช้จ่ายในการ - ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
ในการจัดตั้งบริษัทได้
จัดตั้งบริษัท
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับ
2.การ บันทึกรายการบัญชี
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
อภิปราย
3.บอกความหมายของการริบหุ้นใน บริษัท
- ให้นักเรียนร่วมกลุ่มในการ
กิจการบริษัทได้
3.ความหมายของการริบหุ้นใน คํานวณส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
4.อธิบายลําดับขั้นของการริบหุ้นได้ กิจการบริษัท
ของห้างหุ้นส่วน
และวิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืนได้
4.ลําดับขั้นของการริบหุ้นได้
- การทําแบบฝึกหัด
5.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นและ 5.วิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืนได้ - ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
การนําหุ้นที่ริบคืนออกจําหน่ายได้ 6.การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบ เรียน
หุ้นและการนําหุ้นที่ริบคืน
ออกจําหน่ายได้
1.บอกความหมายและองค์ประกอบ 1.ความหมายและองค์ประกอบ - ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
ของงบการเงิน
ของงบการเงิน
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.อธิบายการนําเสนองบการเงินได้ 2.การนําเสนองบการเงิน
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน

ที่

5

6

7

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
3.อธิบายการกําหนดรายการย่อที่
ต้องมีในงบการเงินได้
4.บอกองค์ประกอบของงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
5.บอกรูปแบบและการจัดเรียงลําดับ
รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ได้
1.อธิบายความหมายบัญชีกําไร
สะสมได้
2.บอกหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปัน
ผลได้
3.บันทึกรายการในสมุดบัญชี
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตั้ง
สํารองตามกฎหมายได้
4.บันทึกบัญชีกําไรสะสมและงบ
กําไรสะสมได้
1.บอกความหมายของคําว่างบแสดง
ฐานะการเงินได้
2.แสดงรายละเอียดของงบแสดง
ฐานะการเงินได้
3.บอกความหมายของความ
ผิดพลาดทางบัญชีได้
4.บอกสาเหตุของการบันทึกบัญชี
ผิดพลาดได้
5.บอกลักษณะของความผิดพลาด
ทางบัญชีได้
6.บันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขความ
ผิดพลาดได้
1.อธิบายความจําเป็นและ
หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัท
จํากัดได้
2.บันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัท
จํากัดได้
3.อธิบายความจําเป็นและ
หลักเกณฑ์การลดทุน และบันทึก
รายการลดทุนของบริษัทจํากัดได้
4.บอกความหมายหุ้นทุนได้รับคืนได้
5.บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้

เนื้อหา
3.การกําหนดรายการย่อที่ต้องมี
ในงบการเงิน
4.องค์ประกอบของงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.รูปแบบและการจัดเรียงลําดับ
รายการในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
1.ความหมายบัญชีกําไรสะสม
2.หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล
3.การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตั้ง
สํารองตามกฎหมาย
4.การบันทึกบัญชีกําไรสะสมและ
งบกําไรสะสม
1.ความหมายของคําว่างบแสดง
ฐานะการเงิน
2.รายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงิน
3.ความหมายของความผิดพลาด
ทางบัญชี
4.สาเหตุของการบันทึกบัญชี
ผิดพลาด
5.ลักษณะของความผิดพลาดทาง
บัญชี
6. การ บันทึกรายการปรับปรุง
แก้ไขความผิดพลาด
1.ความจําเป็นและหลักเกณฑ์การ
เพิ่มทุนของบริษัทจํากัด
2.การบันทึกรายการเพิ่มทุนของ
บริษัทจํากัด
3.ความจําเป็นและหลักเกณฑ์การ
ลดทุน และบันทึกรายการลดทุน
ของบริษัทจํากัด
4.ความหมายหุ้นทุนได้รับคืนได้
5.การบันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืน

กิจกรรม
อภิปราย
- การทําแบบฝึกหัด
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน

- ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
อภิปราย
- การทําแบบฝึกหัด
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน
- ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
อภิปราย
- การทําแบบฝึกหัด
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน

- ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
อภิปราย
- การทําแบบฝึกหัด
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน

ที่
ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้
8 1.อธิบายลักษณะหุ้นกู้และการออก
หุ้นกู้ได้
2.บอกข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และ
หุ้นสามัญได้
3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้
ได้
4.คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึก
บัญชีได้
5.ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึก
บัญชีได้
6.ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้
7.ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
8.จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิด
ดอกเบี้ยได้
9 1.บอกสาเหตุการเลิกบริษัทได้
2.บอกหน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัท
ได้
3.บอกขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัท
ได้
4.บันทึกรายการชําระบัญชีเลิก
บริษัทได้

เนื้อหา
1.ลักษณะหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้
2.ข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และ
หุ้นสามัญ
3.การ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการ
ออกหุ้นกู้
4.การคํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และ
บันทึกบัญชี
5.การปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และ
บันทึกบัญชี
6.การ ตั้งกองทุนจมและบันทึก
บัญชี
7.การไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
8.การ จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวัน
เริ่มคิดดอกเบี้ย
1.สาเหตุการเลิกบริษัท
2.หน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัท
3.ขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัท
4.การบันทึกรายการชําระบัญชี
เลิกบริษัทได้

กิจกรรม
- ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
อภิปราย
- การทําแบบฝึกหัด
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน

- ร่วมกันอภิปรายในเนื้อหา
- ซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในเนื้อหาสาระที่ร่วมกัน
อภิปราย
- การทําแบบฝึกหัด
- ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน

กาหนดการจัดการเรียนรู้
ตัวชีวัด/ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมายของบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด (มหาชน)ขั้นตอนการ
จัดตั้งบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด
(มหาชน)ข้อแตกต่างระหว่างบริษัท
จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)ได้
บอกประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้น
และชนิดของใบหุ้นของบริษัทจํากัดได้
2.อธิบายการจําหน่ายหุ้นทุนอธิบาย
การจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้บันทึก
รายการเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุน
ของบริษัทจํากัดได้บันทึกการจําหน่าย
หุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัท
จํากัด (มหาชน)ได้
3.อธิบายความหมายของค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งบริษัทได้บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
ได้บอกความหมายของการริบหุ้นใน
กิจการบริษัทได้อธิบายลําดับขั้นของ
การริบหุ้นได้ และวิธีการจําหน่ายหุ้นที่
ริบคืนได้บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบ
หุ้นและการนําหุ้นที่ริบคืน
ออกจําหน่ายได้
4.บอกความหมายและองค์ประกอบ
ของงบการเงินอธิบายการนําเสนองบ
การเงินได้อธิบายการกําหนดรายการ
ย่อที่ต้องมีในงบการเงินได้บอก
องค์ประกอบของงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จได้บอกรูปแบบและการจัด
เรียงลําดับรายการในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จได้
5.อธิบายความหมายบัญชีกําไรสะสม 2
ได้บอกหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปัน
ผลได้บันทึกรายการในสมุดบัญชี
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตั้ง
สํารองตามกฎหมายได้บันทึกบัญชี

มาตรฐาน
การเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

1

4

2

8

10

10

2

8

5

5

2

8

10

10

8

น้าหนัก
ระหว่าง
คะแนน
เรียน
5
5

5

5

ทดสอบ
กลาง
ภาค

ปลาย
ภาค

ตัวชีวัด/ผลการเรียนรู้
กําไรสะสมและงบกําไรสะสมได้
6.บอกความหมายของคําว่างบแสดง
ฐานะการเงินได้แสดงรายละเอียดของ
งบแสดงฐานะการเงินได้บอก
ความหมายของความผิดพลาดทาง
บัญชีได้บอกสาเหตุของการบันทึก
บัญชีผิดพลาดได้บอกลักษณะของ
ความผิดพลาดทางบัญชีได้ บันทึก
รายการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาด
ได้
7.อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์
การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้บันทึก
รายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์
การลดทุน และบันทึกรายการลดทุน
ของบริษัทจํากัดได้บอกความหมายหุ้น
ทุนได้รับคืนได้ บันทึกบัญชีหุ้นทุน
ได้รับคืนได้
8. อธิบายลักษณะหุ้นกู้และการออก
หุ้นกู้ได้บอกข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้
และหุ้นสามัญได้บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การออกหุ้นกู้ได้คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้
และบันทึกบัญชีได้ปรับปรุงดอกเบี้ย
หุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้ตั้งกองทุนจม
และบันทึกบัญชีได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิด
ดอกเบี้ยได้
9.บอกสาเหตุการเลิกบริษัทได้บอก
หน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัทได้บอก
ขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัทได้บันทึก
รายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้บอก
ความหมายและอธิบายวงจรบัญชีได้
10. ประมวลผลความรู้
จิตพิสัย

มาตรฐาน
การเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

2

12

5

5

2

8

5

5

2

8

5

5

2

8

10

10

72

20
20
100

ม.1-ม.2

น้าหนัก
ระหว่าง
คะแนน
เรียน

ทดสอบ
กลาง
ภาค

ปลาย
ภาค

20
20
60

40

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจากัดและบริษัทจากัด (มหาชน) เวลา 4 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐาน แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัทจํากัด และ
บริษัทจํากัด (มหาชน)
2. ความคิดรวบยอด
บริษัทจํากัดมี 2 ประเภท คือ บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมีความแตกต่างในสาระสําคัญ
ใหญ่ๆ 3 ประการ คือ จํานวนผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท การระดมทุนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และใช้กฎหมายคนละ
ฉบับ การจัดตั้งบริษัทจํากัดมีผู้เริ่มก่อการ 7 คนขึ้นไป นําหนังสือบริคณห์สนธิไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด
จะประกาศเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมิได้ ส่วนบริษัทมหาชนจํากัด มีวิธีการจัดตั้งเช่นเดียวกันแต่มีผู้เริ่มจัดตั้ง
บริษัท 15 คน ขึ้นไป และประกาศเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้ ทุนของบริษัทเรียกว่า “หุ้นทุน ” มี 2
ประเภท คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม/วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความหมายของบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.1.2 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.1.3 ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.1.4 ประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัทจํากัดได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.2.2 อธิบายข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.2.3 บอกประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัทจํากัดได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร อธิบายความหมายการจัดตั้งและความแตกต่างของบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด (มหาชน) บอกประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิด
ของใบหุ้นของบริษัทจํากัดได้

3.4.2 การคิด บอกข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
ได้
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และ บริษัทจํากัด (มหาชน) ในการจัดตั้ง
บริษัท
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.ความหมายของบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
2.ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
4.ประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัทจํากัดได้
ทักษะกระบวนการ (P)
1.อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
2.อธิบายข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.บอกประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัทจํากัดได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น
ไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร อธิบายความหมายการจัดตั้งและความแตกต่างของบริษัทจํากัด และบริษัท
จํากัด (มหาชน ) บอกประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัท
จํากัดได้
2.การคิดข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ได้
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับบริษัทจํากัด และ บริษัทจํากัด (มหาชน) ในการจัดตั้งบริษัท
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล(จุดเน้น)
- ความหมายของ
บริษัทจํากัด และ
บริษัทมหาชนจํากัด
(มหาชน)
- ขั้นตอนการจัดตั้ง
บริษัทจํากัด และ
บริษัทจํากัด
(มหาชน)
- ข้อแตกต่าง
ระหว่างบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด
(มหาชน)
- ประเภทของหุ้น
ลักษณะของหุ้นและ
ชนิดของใบหุ้นของ
บริษัทจํากัด

ความสามารถและ
ทักษะ
- บอกความหมายของ
บริษัทจํากัด และบริษัท
มหาชนจํากัด (มหาชน)
- อธิบายขั้นตอนการ
จัดตั้งบริษัทจํากัด และ
บริษัทจํากัด (มหาชน)
- บอกข้อแตกต่าง
ระหว่างบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด
(มหาชน)
- บอกประเภทของหุ้น
ลักษณะของหุ้นและชนิด
ของใบหุ้นของบริษัท
จํากัด

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย
- สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจาก
กิจกรรมการเรียน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
80
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1.ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด
(มหาชน)
3.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.ครูอธิบายความหมายของการจัดตั้งบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)ความแตกต่างของ
บริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) และอธิบายประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิดของใบ
หุ้นของบริษัทจํากัด
2.ครูถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)ในหัวข้อที่เรียน
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด
(มหาชน)โดยค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4.ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมรวบยอด
1.สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐาน กําหนดผลการ
เรียนรู้เหมาะสมกับเวลา
และวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาเรียงลําดับจาก
ง่ายไปยาก ทําให้ผู้เรียน
สามารถทําความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กําหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กําหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จํานวนเพียงพอสําหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทําให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ - เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ ได้พร้อมก่อนการจัดการ
จํานวนนักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
เรียนรู้
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ ดําเนินตามกระบวนการ การทํากิจกรรมไว้เกินจริง
เพียงพอกับเวลาที่
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
กําหนด
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พอดีกับจํานวนผู้เรียน
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
- กําหนดกิจกรรมการ
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลําดับขั้นจากง่ายไปหา

3 ห่วง
ประเด็น

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

เรียนรู้
นักเรียนสามารถ
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ตนเอง

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ยาก
- ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
ที่สอนและมีความรอบ
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทําให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วางแผนการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอน

- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ที่กําหนดไว้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) การออกแบบการ
เรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
บรรลุผล
- นักเรียนสามารถวางแผนการ
ทํางานในกลุ่มได้
- นักเรียนสามารถจําแนก
ประเภทของของหุ้น ลักษณะของ
หุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัท
จํากัด และนักเรียนสามารถบอก
ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด
และบริษัทมหาชน (จํากัด) ได้
อย่างถูกต้อง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
ถัดไป
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เวลาที่กําหนด

ความพอประมาณ
เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- บอกความหมายของบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด
(มหาชน)
- อธิบายขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
- บอกข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน)
- บอกประเภทของหุ้น ลักษณะของหุ้นและชนิดของใบหุ้นของบริษัท
จํากัด
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- บอกความหมายของ - มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
บริษัทจํากัด และ
ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
บริษัทมหาชนจํากัด
- การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
(มหาชน)
เรียนรู้
- อธิบายขั้นตอนการ - นักเรียนได้ช่วยเหลือ
จัดตั้งบริษัทจํากัด และ ซึ่งกันและกัน
บริษัทจํากัด (มหาชน)
- บอกข้อแตกต่าง
ระหว่างบริษัทจํากัด
และบริษัทจํากัด
(มหาชน)
- บอกประเภทของหุ้น
ลักษณะของหุ้นและ
ชนิดของใบหุ้นของ
บริษัทจํากัด
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด

ด้าน
วัด
ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ - มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อ............................................................สกุล...............................................เลขที.่ ......ชั้น ปวช.2 (บัญชี)
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจากัด และบริษัทจากัด (มหาชน)
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท X ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1.ทุนของบริษัทจํากัด จะต้องแบ่งออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่ากัน และจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย
หุ้นละเท่าใด
ก. 5 บาท
ข. 50 บาท
ค. 100 บาท
ง. 500 บาท
2.กฎหมายกําหนดไว้ว่า บริษัทจํากัดจะต้องมีผู้เริ่มก่อการไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. 7 คน
3.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสําคัญของบริษัทจํากัด
ก.ทุนของบริษัท จะแบ่งออกเป็นหุ้น และแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน
ข.ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากบริษัทจํากัดเรียกว่า “ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน”
ค.ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่
ง.บริษัทจํากัดต้องจดทะเบียนมีสภาพเป็นนิติบุคคล
4.เจ้าของบริษัทจํากัด ได้แก่
ก.ผู้เริ่มก่อการ
ข.ผู้จัดการบริษัท
ค.ผู้ถือหุ้น
ง.กรรมการบริษัท
5.กรรมการบริษัทจะเรียกชําระค่าหุ้นจากผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น โดยให้ชําระค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อย
กว่าร้อยละเท่าไร
ก.ร้อยละ 25 ข. ร้อย
ละ 50
ค.ร้อยละ 75
ง.ต้องชําระให้ครบจํานวน
6.หุ้นสามัญ ได้แก่
ก.Common Stock
ข.Preferred Stock
ค.Capital Stock
ง.Treasury Stock
7.หุ้นบุริมสิทธิ คือ หุ้นชนิดที่มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญ คือข้อใด
ก.ได้รับเงินปันผลมากกว่าหุ้นสามัญ
ข.ได้รับการคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ
ค.มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ง.มีสิทธิในการบริหารงานได้
8.ในการดําเนินการจัดตั้งบริษัท ผู้เริ่มก่อการจะต้องดําเนินการในขั้นตอนใดก่อน
ก.ประชุมจัดตั้งบริษัท
ข.ดําเนินการเรียกชําระค่าหุ้น
ค.ดําเนินการขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ง.ดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

9.บริษัทมหาชนจํากัด ไม่สามารถดําเนินการในเรื่องใดต่อไปนี้ได้
ก.มีผู้เริ่มก่อการ 15 คน
ข.ขายหุ้นในราคาต่ํากว่ามูลค่า
ค.จําหน่ายหุ้นกู้
ง.เรียกชําระค่าหุ้นเป็นงวดๆ
10.ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญในเรื่องใด
ก.มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข.มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ
ค.มีสิทธิในการดําเนินกิจการของบริษัท
ง.มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ใบงาน
เรื่อง
การจัดตั้งบริษัทจํากัด
จุดประสงค์ อธิบายการจัดตั้งบริษัทจํากัดได้
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. อุปกรณ์ในการจัดทํา
2. สิ่งที่ผู้เรียนจัดทําขึ้น
ลาดับขั้นในการปฏิบัติกิจกรรม
1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 5 คน โดยวิธีนับ 1 ถึง 5
2. ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจํากัด หนังสือ
บริคณห์สนธิ จากบริษัทจํากัดต่างๆ กลุ่มละ 1 แห่ง
3. ส่งตัวแทนออกมานําเสนอรายละเอียด ข้อ 2. หน้าชั้นเรียน
4. เปิดโอกาสให้มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
5. นําผลงานส่งครูผู้สอนเพื่อประเมินผล
การประเมินผล
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน
การมีส่วนร่วมในการทํางานของกลุ่ม
ความถูกต้องของเนื้อหา
สิ่งที่ใช้ประกอบการนําเสนอ
รูปแบบการนําเสนอหน้าชั้นเรียน ชัดเจน เข้าใจง่าย
ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น รอบคอบ

4

3

2

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การประเมิน

4= ดีมาก

3 = ดี

2 = พอใช้

1 = ปรับปรุง

ผู้ประเมิน ..............................
................../.............../............…

1

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจาหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชี เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
เพื่อให้ผเู้ รียนได้รู้ว่าเงินทุนของบริษัท ได้แบ่งทุนออกเป็นหุ้น ๆ แต่ละหุ้นมูลค่าเท่ากันในแต่ละ
ประเภทของหุ้น ในราคาหุ้นละไม่ต่ํากว่า 5 บาท ส่วนการชําระค่าหุ้นชําระเต็มจํานวนหรือชําระเป็นงวดก็
ได้ การจําหน่ายหุ้นของบริษัทมี 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ สามารถจําหน่ายได้ในราคาเท่า
มูลค่าและสูงกว่ามูลค่าเท่านั้น ส่วนการจําหน่ายต่ํากว่ามูลค่า มีเฉพาะบริษัทมหาชนจํากัดที่ดําเนินงานไม่
น้อยกว่า 1 ปี และมีผลกําไร และการจําหน่ายหุ้นไม่ว่าวิธีใด ก็ต้องจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสมุดที่ใช้
จดบันทึกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายการจําหน่ายหุ้นทุนได้
3.1.2 อธิบายการจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้
3.1.3 บันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
3.1.4 บันทึกการจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด (มหาชน)ได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 ทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้
3.2.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
3.2.3 บันทึกการจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด (มหาชน)ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร อธิบายเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
3.4.2 การคิด การจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัดได้
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
จําหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชีของบริษัทจํากัด

4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.อธิบายการจําหน่ายหุ้นทุนได้
2.อธิบายการจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้
3.บันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
4.บันทึกการจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด (มหาชน)ได้
กระบวนการ (P)
1.ทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้
2.บันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
3.บันทึกการจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด (มหาชน)ได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร อธิบายเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
2.การคิดการจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัดได้
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับจําหน่ายหุ้นทุนและ
การบันทึกบัญชีของบริษัทจํากัด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

-

ประเด็นการ
ประเมินผล(จุดเน้น)
- การจําหน่ายหุ้นทุน
- การจัดทําทะเบียน
ผู้ถือหุ้น
- การบันทึกรายการ
เกี่ยวกับการจําหน่าย
หุ้นทุนของบริษัท
จํากัด
- การจําหน่ายหุ้นทุน
ในราคาต่ํากว่ามูลค่า
ของบริษัทจํากัด
(มหาชน)

ความสามารถและ
ทักษะ
- ทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้
- บันทึกรายการเกี่ยวกับ
การจําหน่ายหุ้นทุนของ
บริษัทจํากัดได้
- บันทึกการจําหน่ายหุ้น
ทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่า
ของบริษัทจํากัด
(มหาชน)ได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย
- สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจาก
กิจกรรมการเรียน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
80
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1 ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2 ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ การจําหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชี
3 ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1 ครูอธิบายความหมายของการจําหน่ายหุ้น การจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกรายการเกี่ยวกับ
การจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัด และการจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด
(มหาชน)
2 ครูถามเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชี ในหัวข้อที่เรียน
3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง การจําหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชี โดยค้นคว้า
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4 ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1 สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2 ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ
1 ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด

2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย - เนื้อหาการเรียนรู้
การวิเคราะห์หลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐาน กําหนดผลการ ผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
เรียนรู้เหมาะสมกับเวลา ในหลักสูตร
และวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาเรียงลําดับจาก
ง่ายไปยาก ทําให้ผู้เรียน
สามารถทําความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กําหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กําหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จํานวนเพียงพอสําหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทําให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ - เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ ได้พร้อมก่อนการจัดการ
จํานวนนักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
เรียนรู้
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ ดําเนินตามกระบวนการ การทํากิจกรรมไว้เกินจริง
เพียงพอกับเวลาที่
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
กําหนด
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พอดีกับจํานวนผู้เรียน
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
- กําหนดกิจกรรมการ
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลําดับขั้นจากง่ายไปหา
เรียนรู้
นักเรียนสามารถ
ยาก
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ที่สอนและมีความรอบ
ตนเอง
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทําให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3 ห่วง
ประเด็น
การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ที่กําหนดไว้
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชี การออกแบบการ
เรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู้

มีเหตุผล

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
บรรลุผล
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ถัดไป
ทํางานในกลุ่มได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
- นักเรียนสามารถจัดทําทะเบียน กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
ผู้ถือหุ้นและบันทึกรายการ
เวลาที่กําหนด
เกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นได้อย่าง
ถูกต้อง
- การจัดทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้
- บันทึกรายการเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัดได้
- บันทึกการจําหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่าของบริษัทจํากัด
(มหาชน)ได้
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- ทําทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ - มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
-บันทึกรายการเกี่ยวกับ ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
การจําหน่ายหุ้นทุนของ - การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
บริษัทจํากัดได้
เรียนรู้
- บันทึกการจําหน่ายหุ้น - นักเรียนได้ช่วยเหลือ
ทุนในราคาต่ํากว่ามูลค่า ซึ่งกันและกัน
ของบริษัทจํากัด
(มหาชน)ได้
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

แบบทดสอบหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 2 การจาหน่ายหุ้นทุนและการบันทึกบัญชี
ชื่อ…………………………….....................…..............................…………...ชั้น/……………………………..เลขที่……………
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1. หุ้นทุน ได้แก่
ก. หุ้นสามัญ
ข. หุ้นบุริมสิทธิ
ค. ทุนเรือนหุ้น
ง. หุ้นสามัยและหุ้นบุริมสิทธิ
2. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมียอดทางด้าน
ก. เดบิต
ข. เครดิต
ค. เดบิตหรือเครดิตก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ
3. บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ถือเป็น
ก. รายได้
ข. ค่าใช้จ่าย
ค. ทุนสํารอง
ง. ทุนเรือนหุ้น
4. กรณีขายหุ้นสามัญสูงกว่ามูลค่า บันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตเงินสด เครดิตทุนเรือนหุ้น เครดิตกําไรจากการขายหุ้น
ข. เดบิตเงินสด เครดิตทุนเรือนหุ้น เครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ค. เดบิตเงินสด เครดิตทุนหุ้นสามัญ เครดิตกําไรจากการขายหุ้นสามัญ
ง. เดบิตเงินสด เครดิตทุนหุ้นสามัญ เครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้สําหรับผู้ถือหุ้นที่
ก. ขอจองหุ้น
ข. ของจองหุ้นและชําระเงินมัดจําแล้ว
ค. ส่งชําระค่าหุ้นงวดที่ 1 แล้ว 25%
ง. ส่งชําระค่าหุ้นเต็มจํานวนแล้ว
6. ในกรณีที่บริษัทขายหุ้นโดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ให้เรียกเก็บส่วนเกินให้ครบจํานวนพร้อมกับ
ก. การขอจองหุ้น
ข. การเรียกชําระค่าหุ้นงวดที่ 1
ค. การเรียกชําระค่าหุ้นงวดที่ 2
ง. การเรียกชําระค่าหุ้นงวดสุดท้าย
7. บัญชีทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว ยอดเครดิต แสดงว่า
ก. มูลค่าหุ้นที่มีผู้จองแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบหุ้นให้
ข. มูลค่าหุ้นที่มีผู้จองแล้ว และบริษัทได้ออกใบหุ้นให้แล้ว
ค. มูลค่าหุ้นที่มีผู้จองแล้ว แต่ยังค้างชําระค่ามัดจํา
ง. มูลค่าหุ้นที่มีผู้จองแล้ว และบริษัทได้รับชําระเงินค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว

8. บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จะปรากฏในข้อใด
ก. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย
ข. งบกําไรขาดทุน
ค. งบแสดงฐานะการเงิน
ง. งบกําไรสะสม
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคาถามข้อ 9 – 10
บริษัท ไทยธุรกิจ จํากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ออกจําหน่ายในราคาหุ้นละ 110 บาท และได้มีผู้ขอจองหุ้นครบแล้ว โดยบริษัทเรียกชําระค่าหุ้นเป็น 2
งวด งวดแรกเรียก 25%ของมูลค่าหุ้น ส่วนที่เหลือเรียกชําระงวดสุดท้าย
9. เมื่อบริษัทรับจองหุ้นสามัญ บันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีลูกหนี้ค่าหุ้น 2,000,000
เครดิตบัญชีทุนเรือหุ้นที่จองแล้ว 2,000,000
ข. เดบิตบัญชีลูกหนี้ค่าหุ้น 2,200,000
เครดิตบัญชีทุนเรือหุ้นที่จองแล้ว 2,000,000
เครดิตบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 200,000
ค. เดบิตบัญชีเงินสด 2,000,000
เครดิตบัญชีทุนเรือหุ้นที่จองแล้ว 2,000,000
ง. เดบิตบัญชีเงินสด 2,200,000
เครดิตบัญชีทุนเรือหุ้นที่จองแล้ว 2,000,000
เครดิตบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 200,000
10. เมื่อบริษัทออกใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น บันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีเงินสด 2,000,000
เครดิตบัญชีทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว 2,000,000
ข. เดบิตบัญชีเงินสด 2,000,000
เครดิตบัญชีทุนเรือนหุ้น 2,000,000
ค. เดบิตบัญชีทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว 2,000,000
เครดิตบัญชีทุนเรือนหุ้น 2,000,000
ง. เดบิตบัญชีทุนเรือนหุ้น 2,000,000
เครดิตบัญชีทุนเรือนหุ้นที่จองแล้ว
2,000,000

แบบทดสอบ วิชาบัญชีบริษัทจํากัด
การจําหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจํากัด (กรณีออกใบหุ้น)
1. บริษัท รุ่งเรื่อง จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด มีรายการเกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นดังนี้ 2549
เม.ย. 1 จดทะเบียนหุ้นสามัญจํานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท
6 นําหุ้นออกจําหน่ายมีผู้ขอจองซื้อหุ้นสามัญจํานวน 800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 210 บาท และจอง
หุ้นบุริมสิทธิ 700 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท ชําระเงินงวดแรก 25 % พร้อมส่วนเกิน ส่วน
ที่เหลือแบ่งชําระเงินเป็น 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน
12 จําหน่ายหุ้นสามัญที่เหลือได้รับเงินหุ้นละ 205 บาท
19 รับชําระค่าหุ้นงวดที่ 2 ได้รับเงินครบ
22 จําหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือได้รับเงินหุ้นละ 26 บาท
25 รับชําระค่าหุ้นงวดที่ 3 ได้รับเงินครบ บริษัทจึงออกใบหุ้นให้
ให้ทํา บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้น เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
เพื่อให้ผเู้ รียนรู้ถึงค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทเกิดขึ้นระหว่างการจดทะเบียนบริษัทและการออกจําหน่าย
หุ้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่บริษัทยังมิได้เริ่มดําเนินการค้า เช่น ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าจดทะเบียนทุน
ค่าพิมพ์หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ ค่าพิมพ์ใบหุ้น ค่าพาหนะและค่ารับรอง เป็นต้น ค่าใช้จ่ายใน
จัดตั้งบริษัทนี้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ตลอดอายุการดําเนินงานของบริษัท แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัท
มิได้ช่วยก่อให้เกิดรายได้และไม่อาจจําหน่ายเป็นเงินสดได้ จึงควรตัดบัญชีค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทเป็นรายจ่ายให้
หมดสิ้นไปบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทควรลงรวมไว้ในบัญชีเดียวกันเรียกว่า “ค่าใช้จ่ายจัดตั้ง
บริษัท ” (Organization Expenses) อนึ่ง ส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้นที่ออกจําหน่ายมิให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายจัดตั้ง
บริษัทเมื่อบริษัทได้จําหน่ายหุ้นโดยวิธีกําหนดให้ผู้ซื้อชําระค่าหุ้นเป็นงวด ๆ หากปรากฏว่า ผู้ซื้อหรือลูกหนี้
ค่าหุ้นยังไม่สามารถหาเงินมาชําระค่าหุ้นตามเวลาที่กําหนด ซึ่งจะมีผลทําให้บริษัทได้รับเงินทุนไม่เป็นไปตาม
จํานวนที่ขอจดทะเบียนไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ โดยการริบหุ้นนั้น
กลับคืนและนําหุ้นที่ริบนั้นไปขายทอดตลาดเพื่อหาผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาถือหุ้นแทน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้
3.1.2 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้
3.1.3 บอกความหมายของการริบหุ้นในกิจการบริษัทได้
3.1.4 อธิบายลําดับขั้นของการริบหุ้นได้ และวิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืนได้
3.1.5 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นและการนําหุ้นที่ริบคืนออกจําหน่ายได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
3.2.2 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นและการนําหุ้นที่ริบหุ้นออกจําหน่ายได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร บอกความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้นใน
กิจการบริษัท ขั้นตอนของการริบหุ้น วิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืน
3.4.2 การคิด บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการ
ริบหุ้นและการนําหุ้นที่ริบหุ้นออกจําหน่ายได้
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้น
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.อธิบายความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้
2.บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้
3.บอกความหมายของการริบหุ้นในกิจการบริษัทได้
4.อธิบายลําดับขั้นของการริบหุ้นได้ และวิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืนได้
5.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นและการนําหุ้นที่ริบคืนออกจําหน่ายได้
กระบวนการ (P)
1.บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นและการนําหุ้นที่ริบหุ้นออกจําหน่ายได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น
ไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร บอกความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้นในกิจการบริษัท
ขั้นตอนของการริบหุ้น วิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืน
2.การคิดการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้นและ
การนําหุ้นที่ริบหุ้นออกจําหน่ายได้
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งบริษัทและการริบหุ้น
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล(จุดเน้น)
- อธิบายความหมาย
ของค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งบริษัทได้
- บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งบริษัทได้
-บอกความหมายของ
การริบหุ้นในกิจการ
บริษัทได้
- อธิบายลําดับขั้น
ของการริบหุ้นได้
และวิธีการจําหน่าย
หุ้นที่ริบคืนได้
- บันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการริบหุ้น
และการนําหุ้นที่ริบ
คืนออกจําหน่ายได้

ความสามารถและ
ทักษะ
- บันทึกรายการบัญชี
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งบริษัท
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การริบหุ้นและการนําหุ้น
ที่ริบหุ้นออกจําหน่ายได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย
-สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจาก
กิจกรรมการเรียน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
80
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1.ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.
ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้น
3.
ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.ครูอธิบายความหมายและบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทการริบหุ้ น
วิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืน บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นและการริบหุ้นที่ริบคืนออกจําหน่าย
2.ครูถามเกี่ยวกั บความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้นในหัวข้อที่
เรียน
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้น โดยค้นคว้า
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4. ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1.สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย - เนื้อหาการเรียนรู้
การวิเคราะห์หลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐาน กําหนดผลการ ผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
เรียนรู้เหมาะสมกับเวลา ในหลักสูตร
และวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาเรียงลําดับจาก
ง่ายไปยาก ทําให้ผู้เรียน
สามารถทําความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กําหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กําหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จํานวนเพียงพอสําหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทําให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ - เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ ได้พร้อมก่อนการจัดการ
จํานวนนักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
เรียนรู้
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ ดําเนินตามกระบวนการ การทํากิจกรรมไว้เกินจริง
เพียงพอกับเวลาที่
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
กําหนด
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พอดีกับจํานวนผู้เรียน
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
- กําหนดกิจกรรมการ
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลําดับขั้นจากง่ายไปหา
เรียนรู้
นักเรียนสามารถ
ยาก
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ที่สอนและมีความรอบ

3 ห่วง
ประเด็น

ความพอประมาณ
ตนเอง

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทําให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วางแผนการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
ขั้นตอน

- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ที่กําหนดไว้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทและการริบหุ้นการออกแบบการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู้

มีเหตุผล

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
บรรลุผล
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ถัดไป
ทํางานในกลุ่มได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
- นักเรียนสามารถจัดทําทะเบียน กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
ผู้ถือหุ้นและบันทึกรายการ
เวลาที่กําหนด
เกี่ยวกับการจําหน่ายหุ้นได้อย่าง
ถูกต้อง
- อธิบายความหมายของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้
- บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทได้
- บอกความหมายของการริบหุ้นในกิจการบริษัทได้
- อธิบายลําดับขั้นของการริบหุ้นได้ และวิธีการจําหน่ายหุ้นที่ริบคืนได้
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นและการนําหุ้นที่ริบคืนออกจําหน่าย
ได้

ความพอประมาณ
เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายความหมายของ - มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
บริษัทได้
- การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
- บันทึกรายการบัญชี
เรียนรู้
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ - นักเรียนได้ช่วยเหลือ
จัดตั้งบริษัทได้
ซึ่งกันและกัน
-บอกความหมายของ
การริบหุ้นในกิจการ
บริษัทได้
- อธิบายลําดับขั้นของ
การริบหุ้นได้ และวิธีการ
จําหน่ายหุ้นที่ริบคืนได้
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
การริบหุ้นและการนําหุ้น
ที่ริบคืนออกจําหน่ายได้
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

ใบความรู้
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท (Organization Expense) หรือเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ้น
(Stock Issue Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดําเนินการจัดตั้งบริษัทจํากัด ในขณะที่ทําการจดทะเบียน
และในการจําหน่ายหุ้น ซึ่งได้จ่ายไปก่อนที่จะมีการดําเนินกิจการทางการค้าค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ได้แก่
1. ค่าแบบฟอร์มคําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
2. ค่าพิมพ์ใบหุ้น ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้น และแบบพิมพ์ต่างๆ
3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
4. ค่าธรรมเนียมทนายความ
5. ค่าพาหนะและค่ารับรองในการประชุมจัดตั้งบริษัทจํากัด
ในการปฏิบัติทางบัญชีของค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจากัดมี 2 วิธี คือ
1. บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีแรก ถ้าค่าใช้จ่ายนี้มีจํานวนน้อย จะบันทึก
บัญชีโดย
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท XX
เครดิต เงินสด
XX
(บัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทโอนปิดเข้าบัญชีกําไรขาดทุนในวันสิ้นงวด)
2. บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ถือเป็นสินทรัพย์รอตัดจ่าย เพราะมีจํานวนเงินสูงถ้าตัดเป็นค่าใช้
จ่ายในปีแรกกําไรสุทธิจะต่ํากว่าความเป็นจริงมากจึงต้องเฉลี่ยตัดค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาไม่ ต่ํากว่า 5 ปี ซึ่ง
บันทึกบัญชีโดย
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
XX
เครดิต เงินสด
XX
ในวันสิ้นงวดบัญชีจะต้องปรับปรุงตัดบัญชีค่าใช้จ่ายดังนี้
เดบิต ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทตัดบัญชี XX
เครดิต ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
XX
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทตัดบัญชีถือเป็นค่าใช้จ่ายโอนเข้าบัญชีกําไรขาดทุน ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
บริษัทส่วนที่เหลือจากตัดบัญชี จะแสดงเป็นสินทรัพย์ในงบดุลภายใต้หัวข้อสินทรัพย์อื่นๆ

แบบทดสอบ วิชาบัญชีบริษัทจากัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
บริษัท ไพศาล จํากัด ได้เริ่มกิจการดําเนินการจัดตั้งบริษัทจํากัด มีรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
จํากัดเกิดขึ้นดังนี้
2552
ม.ค. 2 ซื้อแบบฟอร์มคําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 100 บาท
10 ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ 10,000 บาท เป็นเงินเชื่อจากร้านเพื่อนนักเรียน
30 จ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมทนายความเป็นเงิน 5,000 บาท ให้สํานักงาน
ทนายความวัชระ
ให้ทํา 1. บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป
2. ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยถือว่าตัดบัญชีค่าใช้จ่ายเป็น
เวลา 5 ปี

แบบทดสอบ วิชาบัญชีบริษัทจากัด
การจาหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจากัด (กรณีการริบหุ้น)
บริษัท ทะเลไทย จํากัด นําหุ้นสามัญออกจําหน่ายจํานวน 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จําหน่ายในราคาหุ้นละ 120 บาท บริษัทชําระค่าหุ้นงวดแรก 30% พร้อมส่วนเกิน ต่อมาบริษัทเรียกให้ชําระ
อีก 70 % ผู้ถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น ผิดนัด บริษัทออกใบหุ้นให้ผู้ชําระครบและทําการริบหุ้น โดยนําออกขาย
ทอดตลาดหุ้นละ 110 บาท เสียค่าใช้จ่าย 200 บาท
ให้ทา บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันทั่วไป จนถึงการริบหุ้น โดย ใช้ วิธีที่ 2 และ 4

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดทางบการเงินของบริษัทจากัดตามกฎหมาย เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเป็นอันดับสุดท้ายหลังจากที่มีการจดบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของเจ้าของหรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งจะมี
องค์ประกอบหลัก 5 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย
ส่วนงบกําไรขาดทุน เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ประกอบด้วย รายได้ และค่าใช้จ่าย สามารถจัดทําได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่ายและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่าใช้จ่ายตาม
หน้าที่และมี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบบัญชี และรูปแบบรายงาน สามารถเรียงลําดับรายการในรายงานได้
2 แบบ สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ได้แก่ แบบแสดงรายการขั้นเดียวและ
แบบแสดงรายการหลายขั้น ซึ่งทั้ง 2 แบบ ให้รายละเอียดของข้อมูลที่ต่างกัน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 บอกความหมายและองค์ประกอบของงบการเงิน
3.1.2 อธิบายการนําเสนองบการเงินได้
3.1.3 อธิบายการกําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินได้
3.1.4 บอกองค์ประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
3.1.5 บอกรูปแบบและการจัดเรียงลําดับรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 นําเสนองบการเงินได้
3.2.2 จัดเรียงลําดับรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ

3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร บอกความหมายและองค์ประกอบของงบการเงิน
งบกําไรขาดทุน
3.4.2 การคิด กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับจัดทํา
งบการเงินของบริษัทจํากัด ตามกฎหมาย
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.บอกความหมายและองค์ประกอบของงบการเงิน
2.อธิบายการนําเสนองบการเงินได้
3.อธิบายการกําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินได้
4.บอกองค์ประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
5.บอกรูปแบบและการจัดเรียงลําดับรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
กระบวนการ (P)
1.นําเสนองบการเงินได้
2.จัดเรียงลําดับรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรมถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร บอกความหมายและองค์ประกอบของงบการเงิน งบกําไรขาดทุน
2.การคิดกําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับจัดทํางบการเงินของ
บริษัทจํากัด ตามกฎหมาย
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ประเมินผล(จุดเน้น)
- บอกความหมาย
และองค์ประกอบ
ของงบการเงิน
- อธิบายการนําเสนอ
งบการเงินได้

ความสามารถและ
ทักษะ
- นําเสนองบการเงินได้
- จัดเรียงลําดับรายการ
ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจาก
กิจกรรมการเรียน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
80

ประเด็นการ
ประเมินผล(จุดเน้น)
- อธิบายการกําหนด
รายการย่อที่ต้องมีใน
งบการเงินได้
บอกองค์ประกอบ
ของงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จได้
- บอกรูปแบบและ
การจัดเรียงลําดับ
รายการในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จได้

ความสามารถและ
ทักษะ

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
-สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1.ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย
3.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.ครูอธิบายความหมายและองค์ประกอบของงบการเงินรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินและ
การนําเสนองบการเงิน องค์ประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รูปแบบของงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จและการจัดเรียงลําดับรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.ครูถามเกี่ยวกับความรู้การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย ในหัวข้อที่เรียน
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตา
ม
กฎหมาย โดยค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4.ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1.สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดย
การวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐาน กําหนดผลการ
เรียนรู้เหมาะสมกับเวลา
และวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

มีเหตุผล
- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาเรียงลําดับจาก
ง่ายไปยาก ทําให้ผู้เรียน
สามารถทําความเข้าใจได้
ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหา
ที่สอน
- กําหนดแหล่งเรียนรู้
- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน - เตรียมการปูองกันและ
เหมาะสมกับเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
กิจกรรม เวลาที่กําหนดมี และเพื่อการเตรียมตัว
ระหว่างการใช้แหล่ง
จํานวนเพียงพอสําหรับ ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้ เรียนรู้
นักเรียน ศึกษาค้นคว้า ทําให้การเรียนรู้มี
เพิ่มเติมทั้งในและนอก ประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลา
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ - เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้ - จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับ คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ ได้พร้อมก่อนการจัดการ
จํานวนนักเรียน
เรียนรู้ของนักเรียน
เรียนรู้
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา เวลา
และวัยของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการ
- ครูจัดการเรียนการสอน - วางแผนการใช้เวลาใน
เรียนรู้ให้เหมาะสมและ ดําเนินตามกระบวนการ การทํากิจกรรมไว้เกินจริง
เพียงพอกับเวลาที่
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน เล็กน้อยเพื่อปูองกันเรื่อง
กําหนด
เวลาที่อาจจะขึ้นได้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
พอดีกับจํานวนผู้เรียน
ความสามารถ เก่ง ปาน ได้อย่างชัดเจน เป็น
- กําหนดกิจกรรมการ
กลาง อ่อน เพื่อให้
ลําดับขั้นจากง่ายไปหา
เรียนรู้
นักเรียนสามารถ
ยาก
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่อง
และเกิดการเรียนรู้ด้วน
ที่สอนและมีความรอบ
ตนเอง
ครอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จึงทําให้การ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3 ห่วง
ประเด็น
การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- วัดด้วยวิธีการที่
- มีการออกแบบ
- วางแผนการวัดและ
หลากหลายเหมาะสม
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็น
และสอดคล้องกับการจัด ประเมินผลที่สอดคล้อง ขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนรู้
กับเนื้อหาที่ต้องการให้
เนื้อหา เวลา ผลการ
นักเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรู้และสภาพการ
เรียนรู้และจุดประสงค์
ปฏิบัติงานของนักเรียน การเรียนรู้ที่กําหนดไว้
- การจัดทํางบการเงินของบริษัทจํากัดตามกฎหมาย การออกแบบการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความ
เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด
เงื่อนไขความรู้

มีเหตุผล

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
บรรลุผล
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ถัดไป
ทํางานในกลุ่มได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
- นักเรียนสามารถนําเสนองบ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
การเงินและรูปแบบของงบกําไร เวลาที่กําหนด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จได้อย่างถูกต้อง
- บอกความหมายและองค์ประกอบของงบการเงิน
- อธิบายการนําเสนองบการเงินได้
- อธิบายการกําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินได้
- บอกองค์ประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้
- บอกรูปแบบและการจัดเรียงลําดับรายการในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จได้
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- บอกความหมายและ - มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
องค์ประกอบของงบ
ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
การเงิน
- การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
- อธิบายการนําเสนองบ เรียนรู้
การเงินได้
- นักเรียนได้ช่วยเหลือ
- อธิบายการกําหนด
ซึ่งกันและกัน
รายการย่อที่ต้องมีในงบ
การเงินได้
- บอกองค์ประกอบของ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ได้
- บอกรูปแบบและการ
จัดเรียงลําดับรายการใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ได้
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

แบบทดสอบ วิชาบัญชีบริษัทจากัด
งบการเงิน (งบกาไรขาดทุน)
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาข้อสอบ 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน
ข้อ 1 บริษัท ร่มเกล้า จํากัด มียอดคงเหลือบางบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้
สินค้าคงเหลือ
1 ม.ค. 48
18,500
สินค้าคงเหลือ
31 ธ.ค. 48
26,000
ขายสินค้า
620,000
รายได้เบ็ดเตล็ด
20,000
ซื้อสินค้า
230,000
ส่งคืนสินค้า
8,000
ส่วนลดรับ
3,000
ส่วนลดจ่าย
9,000
ค่าขนส่งเข้า
5,000
ค่าโฆษณา
28,000
หนี้สงสัยจะสูญ
2,400
เงินเดือน
90,000
ค่าเสื่อมราคาอาคาร 1
8,000
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
6,000
วัสดุสํานักงานใช้ไป
2,000
ผลเสียหายจากน้ําท่วม
50,000
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
30 % ของกําไรสุทธิ
ให้ทา บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ข้อ 2 บริษัท บางรัก จํากัด จําหน่ายหุ้นสามัญ จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นบุริมสิทธ์ 8 % จํานวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท
บริษัทมีกําไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ 200,000 บาท รายการพิเศษ 40,000 บาท ภาษีเงินได้
30 % ของกําไรสุทธิ
ให้ทา 1. คํานวณกําไรสุทธิ
2. คํานวณกําไรต่อหุ้น

แบบทดสอบหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 4 การจัดทางบการเงินของบริษัทจากัดตามกฎหมาย
ชื่อ......................................................…..………..........……...ชั้น........…….…........................................เลขที่...........
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1. ข้อใดไม่ใช่งบการเงินของบริษัทจํากัด
ก. งบทดลอง
ข. งบกําไรขาดทุน
ค. งบกําไรสะสม
ง. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบการเงินของบริษัทจํากัด งบใดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ก. งบแสดงฐานะการเงิน
ข. งบกําไรสะสม
ค. งบกําไรขาดทุน
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
ก. เงินเดือนผู้บริหาร
ข. ดอกเบี้ยจ่าย
ค. ค่าโฆษณา
ง. ค่าเช่าเครื่องใช้สํานักงาน
4. ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก. เงินเดือนพนักงานขาย
ข. ดอกเบี้ยจ่าย
ค. ค่าพาหนะ
ง. เงินเดือนผู้จัดการ
5. การชําระภาษีเงินได้ของบริษัท ต้องชําระภายหลังจากวันปิดบัญชีกี่วัน
ก. 150 วัน
ข. 90 วัน
ค. 60 วัน
ง. 30 วัน
6. ดอกเบี้ยจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด
ก. ค่าใช้จ่ายในการขาย
ข. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ง. ค่าใช้จ่ายพิเศษ
7. ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ก. ค่าเช่าสํานักงาน
ข. ดอกเบี้ยจ่าย
ค. ค่าขนส่งเข้า
ง. ค่าเผื่อหนี้สูญ

8. ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
ก. หนี้สูญ
ข. ค่าเสื่อมราคา
ค. ค่าเสื่อมราคาสะสม
ง. ค่าใช้จ่ายพิเศษ
9. รายการใดที่กฎหมายไม่ให้หักเป็นค่าใช้จ่าย
ก. ค่าเช่าสํานักงาน
ข. ค่าเสื่อมราคา
ค. ค่าขนส่งเข้า
ง. หนี้สงสัยจะสูญ
10. ข้อใดเป็นรายได้
ก. ค่าเช่ารับล่วงหน้า
ข. ค่าเช่าค้างรับ
ค. ค่าเช่ารับ
ง. รับคืน

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กาไรสะสมและเงินปันผล เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการดําเนินธุรกิจที่ดําเนินกิจการจนกระทั่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานในวัน
สิ้นงวดบัญชีได้แล้ว หากธุรกิจจัดตั้งในรูปแบบ กิจการเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน เมื่อสรุปผลกําไร
ขาดทุนจากการดําเนินงานเป็นกําไรหรือขาดทุนแล้ว จะต้องโอนผลกําไร หรือขาดทุนดังกล่าว ไปเข้าบัญชีทุน
ของ ผู้เป็นเจ้าของกิจการโดยตรง สําหรับธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด จะโอนผลกําไรหรือ
ขาดทุนสุทธิไม่เพิ่มหรือลดในบัญชีกําไรสะสม ส่วนการประกาศจ่ายเงินปันผลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กฎหมายได้กําหนดไว้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความหมายบัญชีกําไรสะสมได้
3.1.2 บอกหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลได้
3.1.3 บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตั้งสํารองตาม
กฎหมายได้
3.1.4 บันทึกบัญชีกําไรสะสมและงบกําไรสะสมได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตั้งสํารองตาม
กฎหมายได้
3.2.2 บันทึกบัญชีกําไรสะสมและงบกําไรสะสมได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร บอกความหมายบัญชีกําไรสะสม
3.4.2 การคิด หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล

3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกําไร
สะสมและเงินปันผล
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.อธิบายความหมายบัญชีกําไรสะสมได้
2.บอกหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลได้
3.บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตั้งสํารองตามกฎหมายได้
4.บันทึกบัญชีกําไรสะสมและงบกําไรสะสมได้
กระบวนการ (P)
1.บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและตั้งสํารองตามกฎหมายได้
2.บันทึกบัญชีกําไรสะสมและงบกําไรสะสมได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น
ไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรมถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1. การสื่อสาร บอกความหมายบัญชีกําไรสะสม
2. การคิดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกําไรสะสมและ
เงินปันผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสามารถและ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินผล(จุดเน้น)
ทักษะ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- อธิบายความหมาย - บันทึกรายการในสมุด - ตรวจ
- แบบทดสอบ - นักเรียนได้
บัญชีกําไรสะสมได้ บัญชีเกี่ยวกับการ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
คะแนนจากกิจกรรม
- บอกหลักเกณฑ์ใน จ่ายเงินปันผลและตั้ง
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
การเรียนไม่ต่ํากว่า
การจ่ายเงินปันผลได้ สํารองตามกฎหมายได้ เรียน
- แบบสังเกต
ร้อยละ 80
- บันทึกรายการใน - บันทึกบัญชีกําไรสะสม - ตรวจงานที่
พฤติกรรม
- นักเรียนได้
สมุดบัญชีเกี่ยวกับ
และงบกําไรสะสมได้
มอบหมาย
คะแนนพฤติกรรม
- การจ่ายเงินปันผล
-สังเกต
การเรียนไม่ต่ํากว่า
และตั้งสํารองตาม
พฤติกรรมการ
ร้อยละ 60
กฎหมายได้
เรียน
- นักเรียนได้
- บันทึกบัญชีกําไร
คะแนนการทดสอบ
สะสมและงบกําไร
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
สะสมได้

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1.ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ กําไรสะสมและเงินปันผล
3.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.ครูอธิบายความหมายของบัญชีกําไรสะสมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล และการบันทึก
รายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชี
กําไรสะสมและงบกําไรสะสม
2.ครูถามเกี่ยวกับความรู้กําไรสะสมและเงินปันผลในหัวข้อที่เรียน
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง กําไรสะสมและเงินปันผลโดยค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4.ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1.สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
กําหนดผลการเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

- กําหนดแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหากิจกรรม เวลาที่
กําหนดมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับนักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลา

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร

- เนื้อหาเรียงลําดับจากง่ายไป
ยาก ทําให้ผู้เรียนสามารถทํา
ความเข้าใจได้ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่
สอน
- เตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การใช้แหล่งเรียนรู้

- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
และเพื่อการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้
ทําให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

3 ห่วง
ประเด็น
สื่อ/อุปกรณ์

เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ
- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับจํานวน
นักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา เวลาและวัย
ของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและเพียงพอกับเวลา
ที่กําหนด

มีเหตุผล
- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- ครูจัดการเรียนการสอน
ดําเนินตามกระบวนการ
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี
- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ได้
พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้

- วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํากิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย
เพื่อปูองกันเรื่องเวลาที่อาจจะ
ขึ้นได้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ - จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
จํานวนผู้เรียน
ความสามารถ เก่ง ปาน
อย่างชัดเจน เป็นลําดับขั้น
- กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
กลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียน จากง่ายไปหายาก
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ สามารถช่วยเหลือซึ่งกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่
เกิดการเรียนรู้ด้วนตนเอง
และกัน
สอนและมีความรอบครอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึง
ทําให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย - มีการออกแบบเครื่องมือ - วางแผนการวัดและ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ วัดและประเมินผลที่
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหาที่
เวลา ผลการเรียนรู้และสภาพ ต้องการให้นักเรียนบรรลุ
การปฏิบัติงานของนักเรียน
ตามผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กําหนดไว้
- การออกแบบการเรียนรู้ กําไรสะสมและเงินปันผล
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความเมตตาต่อ
ศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
บรรลุผล
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ถัดไป
ทํางานในกลุ่มได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
- นักเรียนสามารถบันทึกรายการ กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
ในสมุดบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงิน เวลาที่กําหนด
ปันผลและตั้งสํารองตามกฎหมาย
ได้และบันทึกบัญชีกําไรสะสม
และงบกําไรสะสมได้อย่างถูกต้อง
- อธิบายความหมายบัญชีกําไรสะสมได้
- บอกหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลได้
- บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับ
- การจ่ายเงินปันผลและตั้งสํารองตามกฎหมายได้
- บันทึกบัญชีกําไรสะสมและงบกําไรสะสมได้
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายความหมาย
- มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
บัญชีกําไรสะสมได้
ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
- บอกหลักเกณฑ์ในการ - การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
จ่ายเงินปันผลได้
เรียนรู้
- บันทึกรายการในสมุด - นักเรียนได้ช่วยเหลือ
บัญชีเกี่ยวกับ
ซึ่งกันและกัน
- การจ่ายเงินปันผลและ
ตั้งสํารองตามกฎหมาย
ได้

ด้าน
วัด
ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- บันทึกบัญชีกําไรสะสม
และงบกําไรสะสมได้
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

แบบทดสอบหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 5 กาไรสะสมและเงินปันผล
ชื่อ……………………..................................…………………………..ชั้น/ ………………………..เลขที่……………..
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1. การกันสํารองเพื่อผลขาดทุนในภายหน้ามีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่ออะไร
ก. เพื่อเอาไว้ขยายกิจการ
ข. เพื่อไม่ให้จ่ายเงินปันผลมากเกินไป
ค. เพื่อประโยชน์หรือหลักประกันแก่เจ้าหนี้ทั้งปวง
ง. กันไว้เพื่อให้บริษัทมีเงินสํารองในธนาคาร
2. การบันทึกบัญชีในวันจ่ายเงินปันผลจะบันทึกอย่างไร
ก. เดบิตบัญชีเงินปันผล เครดิตบัญชีเงินสด
ข. เดบิตบัญชีเงินปันผลค้างจ่าย เครดิตบัญชีเงินสด
ค. เดบิตบัญชีเงินปันผลและเดบิตบัญชีสํารองตามกฎหมาย เครดิตบัญชีเงินสด
ง. เดบิตบัญชีเงินปันผลค้างจ่ายและเดบิตบัญชีสํารองตามกฎหมาย เครดิตบัญชีเงินสด
3. ในกรณีกิจการดําเนินธุรกิจมีผลขาดทุน จะมีวิธีโอนปิดบัญชีกําไรขาดทุนอย่างไร
ก. เดบิตบัญชีกําไรสะสม เครดิตบัญชีกําไรขาดทุน
ข. เดบิตบัญชีกําไรขาดทุน เครดิตบัญชีกําไรสะสม
ค. เดบิตบัญชีทุน เครดิตบัญชีกําไรสะสม
ง. เดบิตบัญชีกําไรขาดทุน เครดิตบัญชีทุน
4. กฎหมายกําหนดให้ตั้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ของกําไรสุทธิ
ก. 5เปอร์เซ็นต์
ข. 7เปอร์เซ็นต์
ค. 9เปอร์เซ็นต์
ง. 11 เปอร์เซ็นต์
5. Retained Earning Statement หมายถึง
ก. งบกําไรขาดทุน
ข. งบแสดงฐานะการเงิน
ค. งบกําไรสะสม
ง. งบการเงิน

หน่วยที่ 5 กาไรสะสมและเงินปันผล
จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุด
1.ในการตั้งสํารองที่กันออกจากบัญชีกําไรสะสม แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข.
3 ประเภท
ค.
4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายด้วยอะไร
ก. เงินสด
ข. หุ้น
ค. ตั๋วเงินจ่าย
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเป็นการตั้งสํารองตามข้อผูกพัน
ก. สํารองเพื่อการขยายงาน
ข. สํารองเพี่อไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ
ค. สํารองเพื่อรับผลขาดทุนในภายหน้า
ง. สํารองเพื่อรักษาระดับเงินปันผล
4. งบการเงินที่เก็บรวบรวมกําไรและขาดทุนทุก ๆ ปี คือข้อใด
ก. งบดุล
ข. งบกระแสเงินทุน
ค. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ง. งบกําไรขาดทุน
5.บริษัทไม่สามรถจ่ายเงินปันผลได้เมือใด
ก. มียอดเดบิตในบัญชีกําไรสะสม
ข. มียอดเครดิตในบัญชีกําไรสะสม
ค. มียอดกําไรสุทธิประจําปี และมียอดเครดิตในกําไรสะสม
ง. มียอดขาดทุนสุทธิประจําปี แต่มียอดเครดิตในกําไรสะสม
6. ในบัญชีกําไรสะสมบัญชีใดแสดงด้านเดบิต
ก. ยอดยกมา
ข. การแก้ไขกําไรของปีก่อนที่สูงเกินไป
ค. กําไรสุทธิประจําปี
ง. ถูกทุกข้อ

7. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดใดที่ได้รับเงินปันผลมากกว่าชนิดอื่น ๆ
ก. หุ้นบุริมสิทธิประเภทไม่สะสมและไม่ร่วมรับ
ข. หุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมแต่ไม่ร่วมรับ
ค. หุ้นบุริมสิทธิประเภทไม่สะสมแต่ร่วมรับ
ง. หุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมและร่วมรับ
8. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิชนิดใดที่ได้รับเงินปันผลตามอัตราที่ระบุไว้เฉพาะปีที่ประกาศจ่ายเท่านั้น
ก. หุ้นบุริมสิทธิประเภทไม่สะสมและไม่ร่วมรับ
ข. หุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมแต่ไม่ร่วมรับ
ค. หุ้นบุริมสิทธิประเภทไม่สะสมแต่ร่วมรับ
ง. หุ้นบุริมสิทธิประเภทสะสมและร่วมรับ
9. ในงบกําไรสะสมบัญชีใดแสดงยอดบวกกับกําไรสะสม
ก. การแก้ไขกําไรของปีก่อนที่สูงเกินไป
ข. การแก้ไขกําไรของปีก่อนที่ต่ําไป
ค. การตั้งสํารองต่าง ๆ
ง. การจ่ายเงินปันผล
10. ในการจ่ายเงินปันผล วันใดที่ไม่ต้องทําการบันทึกบัญชี
ก. วันประกาศจ่ายเงินปันผล
ข. วันปิดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
ค. วันจ่ายเงินปันผล
ง. ถูกทุกข้อ

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายการแก้ไขข้อผิดพลาด เวลา 12 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) เป็นรายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้น
เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งการแสดงฐานะทางการเงินนั้น จะทําให้ทราบ
ว่ากิจการมีสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าใด มีหนี้สินประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าใด และมีส่วนของ
เจ้าของประเภทใดบ้าง จํานวนเท่าใด
การบันทึกรายการไว้ในบัญชีผดิ พลาด บางครัง้ เป็นผลทําให้กาํ ไรสุทธิของงวดบัญชีผดิ ความจริงไป
ด้วย เช่นการบันทึกทรัพย์สินถาวรที่ซื้อเป็นรายจ่ายทันทีทั้งจํานวน เป็นต้น เมื่อกําไรสุทธิไม่ถูกต้อง กําไร
สะสมและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อมคลาดเคลื่อนไปด้วย กล่าวคือ ถ้าคํานวณกําไรสุทธิได้ต่ํากว่าความจริง
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อมต่ํากว่าความจริงด้วย ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจําแนกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
1. ข้อผิดพลาดซึ่งจะชดเชยกันหมดไปในงวดบัญชีสองปี กล่าวคือข้อผิดพลาดนั้นจะทําให้กําไรสุทธิ
ปีแรกต่ําไปและกําไรสุทธิปีที่สองสูงขึ้นเป็นจํานวนเท่ากัน หรือตรงกันข้ามข้อผิดพลาดนั้นทําให้กําไรสุทธิปี
แรกสูงไป และกําไรสุทธิปีที่สองต่ําลงเป็นจํานวนเท่ากัน ในกรณีเช่นนี้แม้ว่างบแสดงฐานะการเงินเมื่อสิ้นปี
แรกจะไม่ตรงต่อความจริง งบแสดงฐานะการเงินเมื่อสิ้นปีที่สองจะแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้องโดยไม่ต้องลง
รายการแก้ไขข้อผิดพลาดในบัญชีแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น บริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือปลายปีแรกสูงไป
5,000 บาท ข้อผิดพลาดนี้จะทําให้กําไรสุทธิปีแรกสูงกว่าความจริง 5,000 บาท และกําไรสุทธิปีที่สองต่ํา
กว่าความจริง 5,000 บาท กําไรสุทธิรวมสองปีจะเป็นจํานวนที่ถูกต้องและ งบแสดงฐานะการเงินเมื่อสิ้นปี
ที่สองก็ถูกต้องด้วย
2. ข้อผิดพลาดซึ่งเป็นผลทําให้กําไรสุทธิของปีนั้น และทรัพย์สินสุทธิของบริษัทผิดความจริงไป
จนกว่าจะได้ลงรายการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือจนกว่าจะสิ้นอายุการใช้ทรัพย์สินนั้น ตัวอย่างเช่น บริษัทซื้อ
อุปกรณ์สํานักงานราคา 3 ,000 บาท แต่ เดบิตไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ข้อผิดพลาดนี้จะให้กําไรสุทธิ
และทรัพย์สินถาวรของบริษัทผิดความจริงจนกว่าจะได้ลงรายการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว หรือสิ้นอายุการใช้
อุปกรณ์นั้นแล้ว

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 บอกความหมายของคําว่างบแสดงฐานะการเงินได้
3.1.2 แสดงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินได้
3.1.3 บอกความหมายของความผิดพลาดทางบัญชีได้
3.1.4 บอกสาเหตุของการบันทึกบัญชีผิดพลาดได้
3.1.5 บอกลักษณะของความผิดพลาดทางบัญชีได้
3.1.6 บันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 แสดงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินได้
3.2.2 บันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร บอกความหมายของคําว่างบแสดงฐานะการเงินได้ บอก
ความหมายของความผิดพลาดทางบัญชี ลักษณะของความผิดพลาดทาง
บัญชี
3.4.2 การคิด แสดงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินได้บอกสาเหตุของการ
บันทึกบัญชีผิดพลาดได้
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบ
แสดงฐานะการเงินและรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.บอกความหมายของคําว่างบแสดงฐานะการเงินได้
2.แสดงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินได้
3.บอกความหมายของความผิดพลาดทางบัญชีได้
4.บอกสาเหตุของการบันทึกบัญชีผิดพลาดได้
5.บอกลักษณะของความผิดพลาดทางบัญชีได้
6.บันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดได้
กระบวนการ (P)
1.แสดงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินได้
2.บันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็น
ไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ

สมรรมถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร บอกความหมายของคําว่างบแสดงฐานะการเงินได้ บอกความหมายของความ
ผิดพลาดทางบัญชี ลักษณะของความผิดพลาดทางบัญชี
2.การคิดแสดงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินได้ บอกสาเหตุของการบันทึกบัญชี
ผิดพลาดได้
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบแสดงฐานะ
การเงินและรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและ
ประเมินผล(จุดเน้น)
ทักษะ
- บอกความหมาย
- แสดงรายละเอียดของ
ของคําว่างบแสดง
งบแสดงฐานะการเงินได้
ฐานะการเงินได้
- บันทึกรายการปรับปรุง
- แสดงรายละเอียด แก้ไขความผิดพลาดได้
ของงบแสดงฐานะ
การเงินได้
- บอกความหมาย
ของความผิดพลาด
ทางบัญชีได้
- บอกสาเหตุของการ
บันทึกบัญชีผิดพลาด
ได้
- บอกลักษณะของ
ความผิดพลาดทาง
บัญชีได้
- บันทึกรายการ
ปรับปรุงแก้ไขความ
ผิดพลาดได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย
-สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจากกิจกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1 ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.ครูนักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ งบแสดงฐานะการเงินและรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
3.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1 ครูอธิบายความหมายของคําว่างบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดของงบแสดงฐานะ
การเงินและความหมาย ของความผิดพลาดทางบัญชีอธิบายศัพท์บัญชี และยกตัวอย่าง
2 ครูถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและรายการแก้ไขข้อผิดพลาดในหัวข้อที่เรียน
3 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายการแก้ไข
ข้อผิดพลาดโดยค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4 ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1.
สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2.ครู
ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
กําหนดผลการเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

- กําหนดแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหากิจกรรม เวลาที่
กําหนดมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับนักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลา

สื่อ/อุปกรณ์

- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับจํานวน
นักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา เวลาและวัย
ของผู้เรียน

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร

- เนื้อหาเรียงลําดับจากง่ายไป
ยาก ทําให้ผู้เรียนสามารถทํา
ความเข้าใจได้ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่
สอน
- เตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การใช้แหล่งเรียนรู้

- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
และเพื่อการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้
ทําให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ได้
พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้

3 ห่วง
ประเด็น
เวลา

การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและเพียงพอกับเวลา
ที่กําหนด

- ครูจัดการเรียนการสอน
ดําเนินตามกระบวนการ
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํากิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย
เพื่อปูองกันเรื่องเวลาที่อาจจะ
ขึ้นได้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ - จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
จํานวนผู้เรียน
ความสามารถ เก่ง ปาน
อย่างชัดเจน เป็นลําดับขั้น
- กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
กลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียน จากง่ายไปหายาก
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ สามารถช่วยเหลือซึ่งกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่
เกิดการเรียนรู้ด้วนตนเอง
และกัน
สอนและมีความรอบครอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึง
ทําให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย - มีการออกแบบเครื่องมือ - วางแผนการวัดและ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ วัดและประเมินผลที่
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหาที่
เวลา ผลการเรียนรู้และสภาพ ต้องการให้นักเรียนบรรลุ
การปฏิบัติงานของนักเรียน
ตามผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กําหนดไว้
- การออกแบบการเรียนรู้ งบแสดงฐานะการเงินและรายการแก้ไขข้อผิดพลาด
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความเมตตาต่อ
ศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถ
แบ่งหน้าที่การทํางาน
ภายในกลุ่มเหมาะสม
กับความสามารถและ
ศักยภาพของสมาชิก
ในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาใน
การทํากิจกรรมการ

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถ
ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจากลุ่ม
ได้อย่างบรรลุผล
- นักเรียนสามารถ
วางแผนการทํางาน
ในกลุ่มได้
- นักเรียนสามารถ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไป
ใช้เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อถัดไป
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่
กําหนด

ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เรียนรู้ได้พอดีกับเวลา แสดงรายละเอียด
ที่กําหนด
ของงบแสดงฐานะ
การเงินได้
- บันทึกรายการ
ปรับปรุงแก้ไข
ความผิดพลาดได้
อย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
- บอกความหมายของคําว่างบแสดงฐานะการเงินได้
- แสดงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินได้
- บอกความหมายของความผิดพลาดทางบัญชีได้
- บอกสาเหตุของการบันทึกบัญชีผิดพลาดได้
- บอกลักษณะของความผิดพลาดทางบัญชีได้
- บันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดได้
เงื่อนไขคุณธรรม
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีจิตอาสา
9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- บอกความหมายของคํา - มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
ว่างบแสดงฐานะการเงิน ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
ได้
- การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
- แสดงรายละเอียดของ เรียนรู้
งบแสดงฐานะการเงินได้ - นักเรียนได้ช่วยเหลือ
- บอกความหมายของ ซึ่งกันและกัน
ความผิดพลาดทางบัญชี
ได้
- บอกสาเหตุของการ
บันทึกบัญชีผิดพลาดได้
- บอกลักษณะของความ
ผิดพลาดทางบัญชีได้
- บันทึกรายการปรับปรุง
แก้ไขความผิดพลาดได้

ด้าน
วัด
ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

แบบทดสอบหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 6 งบแสดงฐานะการเงินและการแก้ไขข้อผิดพลาด
ชื่อ……………………...........................…………………………..ชั้น/…………………………..เลขที่……………..
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1. สํารองตามกฎหมายจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหมวดใด
ก. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ข. หนี้สินหมุนเวียน
ค. สินทรัพย์อื่น ๆ
ง. สินทรัพย์หมุนเวียน
2. กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคือ
ก. กําไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรร
ข. กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่ายเงินปันผล
ค. กําไรสะสมที่ยังไม่ได้ค้างสํารองตามกฎหมาย
ง. กําไรสุทธิ
3. ทุนเรือนหุ้น จะใช้เมื่อไร
ก. เมื่อกิจการมีทุนเป็นหุ้นสามัญ
ข. เมื่อกิจการมีทุนเป็นหุ้นบุริมสิทธิ
ค. เมื่อกิจการมีทุนจากออกหุ้นเพิ่ม
ง. เมื่อกิจการมีทั้งทุนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
4. ค่าใช้จ่ายรอการตัดจําหน่าย จัดเป็นส่วนใด
ก. สินทรัพย์หมุนเวียน
ข. สินทรัพย์อื่น ๆ
ค. หนี้สินหมุนเวียน
ง. หนี้สินระยะยาว
5. บริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือปลายปีไว้ต่ํากว่าราคาจริง 1,000 บาท จะมีผลทําให้
ก. ต้นทุนต่ํากว่าความจริงไป 1,000 บาท
ข. กําไรจะสูงกว่าความเป็นจริงไป 1,000 บาท
ค. กําไรจะต่ํากว่าความเป็นจริงไป 1,000 บาท
ง. รายการซื้อสินค้าจะต่ํากว่าความจริงไป 1,000 บาท
6. กิจการรับชําระเงินจากลูกหนี้ 500 บาท แต่บันทึกบัญชีเป็นจ่ายชําระหนี้ จะแก้ไขรายการโดย
ก. เดบิตบัญชีลูกหนี้ 500 เครดิตบัญชีเจ้าหนี้ 500
ข. เดบิตบัญชีเงินสด 500 เครดิตบัญชีลูกหนี้ 500
ค. เดบิตบัญชีเงินสด 1,000 เครดิตบัญชีลูกหนี้ 500 เครดิตบัญชีเจ้าหนี้ 500
ง. เดบิตบัญชีเงินสด 1,000 เครดิตบัญชีลูกหนี้ 1,000
7. บริษัทขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 2,000 บาท เมื่อ 31 ธ.ค. 2556 กิจการบันทึกบัญชีเป็นขายใน
วันที่ 3 ม.ค. 2557 ต่อมาวันที่ 30 ม.ค. 2557 กิจการพบข้อผิดพลาดจะแก้ไขบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีขายสินค้า เครดิตบัญชีลูกหนี้
ข. เดบิตบัญชีขายสินค้า เครดิตบัญชีกําไรสะสม

ค. เดบิตบัญชีกําไรสะสม เครดิตบัญชีขายสินค้า
ง. เดบิตบัญชีลูกหนี้ เครดิตบัญชีขายสินค้า
8. บริษัทไม่ได้บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายของปี 2555 1,000 บาท และปี 2556 1,200 บาท
กิจการตรวจพบข้อผิดพลาดนี้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ปกติกิจการจะชําระดอกเบี้ย ใน
วันที่ 30 มกราคม ของทุกปี กิจการจะแก้ไขรายการโดย
ก. เดบิตบัญชีดอกเบี้ยจ่าย 1,200 เครดิตบัญชีเงินสด 1,200
ข. เดบิตบัญชีดอกเบี้ยจ่าย 1,000 เครดิตบัญชีกําไรสะสม 1,000
ค. เดบิตบัญชีดอกเบี้ยจ่าย 1,200 เครดิตบัญชีกําไรสะสม 1,200
ง. เดบิตบัญชีกําไรสะสม 1,200 เครดิตบัญชีดอกเบี้ยจ่าย 1,200
9. บริษัทจ่ายค่าโฆษณา 4,500 บาท เป็นค่าโฆษณาเวลา 3 ปี เริ่มจาก 1 ม.ค. 2555
กิจการบันทึกไว้เป็นค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าทั้งจํานวน ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
กิจการตรวจพบข้อผิดพลาด จะบันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 1,500 เครดิตบัญชีกําไรสะสม 1,500
ข. เดบิตบัญชีค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 3,000 เครดิตบัญชีกําไรสะสม 3,000
ค. เดบิตบัญชีกําไรสะสม 3,000 เครดิตบัญชีค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 3,000
ง. เดบิตบัญชีค่าโฆษณา 1,000 เครดิตบัญชีค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 1,000
10. บริษัทซื้อเครื่องใช้สํานักงาน เมื่อ 1 มกราคม 2556 5,000 บาท แต่บันทึกไว้เป็น ค่าเช่า
เครื่องใช้สํานักงาน โดยปกติกิจการคิดค่าเสื่อมราคา 10%ต่อมาในวันที่ 5 มกราคม 2557
กิจการพบข้อผิดพลาด จะแก้ไขรายการโดย
ก. เครดิตบัญชีกําไรสะสม 5,000
ข. เครดิตบัญชีกําไรสะสม 4,500
ค. เครดิตบัญชีกําไรสะสม 500
ง. เดบิตบัญชีกําไรสะสม 500

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเพิ่มทุน การลดทุน และหุ้นทุนได้รับคืน เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้น บริษัทอาจออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และหุ้นที่ออกใหม่นี้ต้องเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามส่วนจํานวนหุ้นที่ถืออยู่เสียก่อน ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นเดิม
ไม่รับซื้อไว้ บริษัทย่อมนําออกขายแก่บุคคลภายนอกได้ อนึ่งหุ้นที่ออกใหม่นี้บริษัทต้องเรียกค่าหุ้นให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น การออกหุ้นใหม่โดยให้ผู้ถือหุ้นชําระค่าหุ้นเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอย่าง
อื่น มีวิธีการบัญชีเช่นเดียวกับออกหุ้นเมื่อเริ่มตั้งบริษัทบริษัทอาจเพิ่มทุนได้อีกวิธีหนึ่งโดยการประกาศจ่ายเงิน
ปันผล เป็นใบหุ้นที่ออกใหม่ ( Stock Dividend) ผลของวิธีปฏิบัติเช่นนี้ทําให้บริษัทสามารถเก็บกําไรสะสม
ไว้เป็นทุนได้ ส่วนผู้ถือหุ้นเมื่อได้เงินปันผลเป็นใบหุ้นไปแล้วก็อาจจําหน่ายหุ้นนั้นเป็นเงินสดภายหลัง
โดยทั่วไปแล้วบริษัทมักจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทอาจลดทุนลงด้วยการลดมูลค่า
หุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ําลง หรือลดจํานวนหุ้นให้น้อยลงได้โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่ให้ทุนของ
บริษัทลดลงเหลือต่ํากว่าหนึ่งในสี่ของหุ้นทั้งหมด การลดทุนเพื่อคืนทุนที่บริษัทมีไว้มากเกินต้องการโดย
จ่ายเงินสดให้ผู้ถือหุ้นนั้น มีวิธีการบัญชีตรงกันข้ามกับการออกหุ้นเมื่อเริ่มตั้งบริษัท บริษัทอาจลดทุนในกรณีที่
มีผลขาดทุนจํานวนมาก และต้องการลบล้างยอดขาดทุนสะสมเสีย เพื่อให้บริษัทสามารถแบ่งผลกําไรที่ทํามา
หาได้ภายหลังเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ อันจะช่วยให้ชื่อเสียงของบริษัทดีขึ้นหุ้นทุนที่ได้รับคืน เป็น
หุ้นทุนที่บริษัทได้เคยออกใบหุ้นไปแล้ว ต่อมาได้รับกลับคืนมาและในปัจจุบันยังถืออยู่ในมือ ซึ่งบริษัทมหาชน
จํากัดสามารถกระทําได้ โดยกฎหมายกําหนดให้บริษัทกันกําไรสะสมไว้เป็นจํานวนอย่างน้อยเท่ากับเงินที่จ่าย
ซื้อหุ้นของบริษัทกลับคืนมา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
3.1.2 บันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
3.1.3 อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์การลดทุน และบันทึกรายการลดทุน
ของบริษัทจํากัดได้

3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 บันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
3.2.2 บันทึกรายการลดทุนของบริษัทจํากัดได้
3.2.3 บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร บอกความจําเป็นและหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด
อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์การลดทุน บอกความหมายหุ้นทุนได้รับคืน
3.4.2 การคิด บันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด บันทึกรายการลดทุนของ
บริษัทจํากัด บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุน การลดทุน และหุ้นทุนได้รับคืน
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
2.บันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
3.อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์การลดทุน และบันทึกรายการลดทุนของบริษัทจํากัด
ได้
4.บอกความหมายหุ้นทุนได้รับคืนได้ บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้
กระบวนการ (P)
1.บันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
2.บันทึกรายการลดทุนของบริษัทจํากัดได้
3.บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรมถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร บอกความจําเป็นและหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด อธิบายความ
จําเป็นและหลักเกณฑ์การลดทุน บอกความหมายหุ้นทุนได้รับคืน
2.การคิดบันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด บันทึกรายการลดทุนของบริษัทจํากัด
บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การเพิ่มทุน การลด
ทุน และหุ้นทุนได้รับคืน
ชิ้นงานหรือภาระงาน

ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและ
ประเมินผล(จุดเน้น)
ทักษะ
- อธิบายความจําเป็น - บันทึกรายการเพิ่มทุน
และหลักเกณฑ์การ ของบริษัทจํากัดได้
เพิ่มทุนของบริษัท
- บันทึกรายการลดทุน
จํากัดได้
ของบริษัทจํากัดได้
- บันทึกรายการเพิ่ม - บันทึกบัญชีหุ้นทุน
ทุนของบริษัทจํากัด ได้รับคืนได้
ได้
- อธิบายความจําเป็น
และหลักเกณฑ์การ
ลดทุน และบันทึก
รายการลดทุนของ
บริษัทจํากัดได้
- บอกความหมายหุ้น
ทุนได้รับคืนได้
บันทึกบัญชีหุ้นทุน
ได้รับคืนได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย
-สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจากกิจกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1.ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ การเพิ่มทุน การลดทุน และหุ้นทุนได้รับคืน
3.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.ครูอธิบายหลักเกณฑ์การเพิ่มทุน ลดทุน และความหมายหุ้นทุนได้รับคืน
2.ครูถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ลดทุน และความหมายหุ้นทุนได้รับคืน ในหัวข้อที่เรียน
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง การเพิ่มทุน ลดทุน และความหมายหุ้นทุนได้รับ
คืนโดยค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4.ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1.สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
กําหนดผลการเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

- กําหนดแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหากิจกรรม เวลาที่
กําหนดมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับนักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลา

สื่อ/อุปกรณ์

- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับจํานวน
นักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา เวลาและวัย
ของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและเพียงพอกับเวลา
ที่กําหนด

เวลา

การจัดกิจกรรม

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
จํานวนผู้เรียน
- กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ
เกิดการเรียนรู้ด้วนตนเอง

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร

- เนื้อหาเรียงลําดับจากง่ายไป
ยาก ทําให้ผู้เรียนสามารถทํา
ความเข้าใจได้ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่
สอน
- เตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การใช้แหล่งเรียนรู้

- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
และเพื่อการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้
ทําให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- ครูจัดการเรียนการสอน
ดําเนินตามกระบวนการ
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ได้
พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้

- วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํากิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย
เพื่อปูองกันเรื่องเวลาที่อาจจะ
ขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ความสามารถ เก่ง ปาน
อย่างชัดเจน เป็นลําดับขั้น
กลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียน จากง่ายไปหายาก
สามารถช่วยเหลือซึ่งกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่
และกัน
สอนและมีความรอบครอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึง
ทําให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3 ห่วง
ประเด็น
การประเมินผล

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- มีการออกแบบเครื่องมือ - วางแผนการวัดและ
วัดและประเมินผลที่
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ต้องการให้นักเรียนบรรลุ
ตามผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กําหนดไว้
เงื่อนไขความรู้
- การออกแบบการเรียนรู้ การเพิ่มทุน ลดทุน และความหมายหุ้นทุนได้รับคืน
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความเมตตาต่อ
ศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ
8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
ความสามารถและศักยภาพของ
บรรลุผล
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ถัดไป
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
ทํางานในกลุ่มได้
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด
- นักเรียนสามารถบันทึกรายการ กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้อย่าง เวลาที่กําหนด
ถูกต้อง
- บันทึกรายการลดทุนของบริษัท
จํากัดได้อย่างถูกต้อง
- บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้
อย่างถูกต้องอย่างถูกต้อง
เงื่อนไขความรู้
- อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
- บันทึกรายการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัดได้
- อธิบายความจําเป็นและหลักเกณฑ์การลดทุน และบันทึกรายการ
ลดทุนของบริษัทจํากัดได้
- บอกความหมายหุ้นทุนได้รับคืนได้ บันทึกบัญชีหุ้นทุนได้รับคืนได้
เงื่อนไขคุณธรรม

- วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา
เวลา ผลการเรียนรู้และสภาพ
การปฏิบัติงานของนักเรียน

- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ - มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายความจําเป็น
- มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
และหลักเกณฑ์การเพิ่ม ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
ทุนของบริษัทจํากัดได้ - การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
- บันทึกรายการเพิ่มทุน เรียนรู้
ของบริษัทจํากัดได้
- นักเรียนได้ช่วยเหลือ
- อธิบายความจําเป็น
ซึ่งกันและกัน
และหลักเกณฑ์การลด
ทุน และบันทึกรายการ
ลดทุนของบริษัทจํากัดได้
- บอกความหมายหุ้นทุน
ได้รับคืนได้ บันทึกบัญชี
หุ้นทุนได้รับคืนได้
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………..
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู
12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

หน่วยที่ 7 การเพิ่มทุน การลดทุน และหุ้นทุนได้รับคืน
ชื่อ………………………………...........………………..ชั้น/แผนก…………………………..เลขที่……………..
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด เพื่อสิ่งใด
ก. เพื่อเงินทุนหมุนเวียน
ข. กันเงินสดไว้ โดยจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
ค. ขยายกิจการ
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อความใดถูกต้อง
ก. การเพิ่มทุนจะกระทําได้ด้วยการออกหุ้นใหม่เท่านั้น
ข. หุ้นที่ออกใหม่จะมีมูลค่าเท่าเดิมหรือต่ํากว่ามูลค่าก็ได้
ค. หุ้นที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนต้องเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค.
3. การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนั้น มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ก. จ่ายในราคาตามมูลค่าเดิม
ข. จ่ายในราคาที่จําหน่ายหุ้นครั้งแรก
ค. จ่ายในราคาตลาดหุ้นปัจจุบัน
ง. ถูกทุกข้อ
4. การลดทุนของบริษัทจํากัด จะสามารถลดได้ตามจํานวน
ก. ลดเท่าผลขาดทุน
ข. ต้องเหลือไว้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของทุนเดิม
ค. จํานวนหุ้นลดได้ แต่มูลค่าหุ้นลดไม่ได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
5. ข้อความใดถูกต้อง
ก. บริษัทออกหุ้นเพื่อเพิ่มทุน นิยมออกเป็นหุ้นสามัญ
ข. การที่บริษัทลดทุนลง อาจจะเนื่องจากมีกําไรมากเกินไป หรืออาจขาดทุนเป็นจํานวน
มากก็ได้
ค. การลดทุนของบริษัท อาจลดลงได้ถึงร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด
ง. กรณีจ่ายหุ้นปันผลไม่ลงตัว บริษัทจะชะลอการจ่ายหุ้นปันผล
6. ข้อใดไม่ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการลดทุนของบริษัทจํากัด
ก. ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข. มูลค่าหุ้นที่ลดแล้วจะต่ํากว่ามูลค่าหุ้นละ 5 บาท ไม่ได้
ค. ทุนที่ลดลงแล้วจะต้องมีมูลค่ารวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของทุนเดิม
ง. การลดทุนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งปวงของบริษัท
7. ข้อใดไม่ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด
ก. หุ้นที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน ต้องเสนอขายแก่บุคคลภายนอกก่อน
ข. หุ้นที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน จะต้องมีมูลค่าเท่าหุ้นเดิม
ค. การเพิ่มทุนจะกระทําได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ดําเนินการได้
ง. ไม่มีข้อใดผิด

8. บริษัท ไทยอินโด จํากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จําหน่ายในราคา 120 บาท ได้รับชําระค่าหุ้นครบแล้ว บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล เป็น
หุ้นในอัตรา 8%รายการบันทึกบัญชีคือ
ก. เดบิตบัญชีกําไรสะสม
16,000
เครดิตบัญชีเงินสด 16,000
ข. เดบิตบัญชีกําไรสะสม 16,000
เครดิตบัญชีทุนเรือนหุ้น 16,000
ค. เดบิตบัญชีกําไรสะสม 16,000
เครดิตบัญชีหุ้นปันผล 16,000
ง. เดบิตบัญชีหุ้นปันผล 16,000
เครดิตบัญชีกําไรสะสม 16,000
9. การลดทุนของบริษัทจํากัด เพื่อลดปริมาณเงินทุนหมุนเวียน จะบันทึกบัญชีโดย:–
ก. เดบิตบัญชีทุนเรือนหุ้น
เครดิตบัญชีเงินสด
ข. เดบิตบัญชีทุนเรือนหุ้น เครดิตบัญชีกําไรสะสม
ค. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีทุนเรือนหุ้น
ง. เดบิตบัญชีกําไรสะสม เครดิตบัญชีทุนเรือนหุ้น
10. ข้อใดไม่ใช่ความจําเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด
ก. ต้องการขยายกิจการ
ข. ต้องการเงินทุนหมุนเวียน
ค. ต้องการลบล้างผลขาดทุนของบริษัท
ง. ผิดทุกข้อ

ชื่อ...................................................นามสกุล....................................เลขที.่ ................ ชั้น.............
แบบทดสอบ วิชาการบัญชีบริษัทจากัด
หน่วยที่ 7 การเพิ่มทุน การลดทุน และหุ้นทุนได้รับคืน
1. บริษัทแห่งหนึ่งมีทุนเป็นหุ้นสามัญ 5000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท ออกจําหน่ายในราคาหุ้นละ 210
บาท และได้รับชําระเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทมีกําไรสะสม 24,000 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในอัตรา 5% ในวันนี้หุ้นสามัญมีราคาตลาดหุ้นละ 220 บาท
วิธีคานวณเงินปันผล
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
กรณีที่ 1 ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในราคาตามมูลค่า
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
กรณีที่ 2 ประกาศจ่ายเงินปันเป็นหุ้นตามราคาที่จาหน่ายหุ้นเมือตั้งบริษัท
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
กรณีที่ 3 ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นตามราคาตลาดหุ้นปัจจุบัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ชื่อ...................................................นามสกุล....................................เลขที.่ ................ ชั้น........................
แบบทดสอบ วิชาการบัญชีบริษัทจากัด
หน่วยที่ 7 การเพิ่มทุน การลดทุน และหุ้นทุนได้รับคืน
บริษัท เมษา จํากัด จดทะเบียนทุนหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 200 บาท จําหน่ายในราคาหุ้นละ
210 บาท ออกจําหน่ายและได้รับชําระค่าหุ้นครบต่อมาบริษัทดําเนินงานมีผลขาดทุนจํานวนมากติดต่อกัน
หลายปี บริษัทจึงมีมติให้ลดทุนเพื่อลบล้างผลขาดทุน โดยลดมูลค่าหุ้นลงเหลือหุ้นละ 100 บาท ตามกรณี
ต่าง ๆ ดังนี้
กรณีที่ 1 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา 260,000 บาท
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
กรณีที่ 2 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา 200,000 บาท
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
กรณีที่ 3 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา 150,000 บาท เมื่อลดล้างขาดทุนสะสมนี้หมดสิ้นแล้วให้
จ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพียง 20% ของทุนที่ลดแล้ว
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ชื่อ...................................................นามสกุล....................................เลขที.่ ................ ชั้น....................
แบบทดสอบ วิชาการบัญชีบริษัทจากัด
หน่วยที่ 7 การเพิ่มทุน การลดทุน และหุ้นทุนได้รับคืน
บริษัท อภิสุ จากัด มีรายการเกี่ยวกับ Treasury Stock ในปี 25X4 ดังนี้
ม.ค. 8 ซื้อหุ้นสามัญกลับคืนมา 1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 110 บาท
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ม.ค.25 นาหุ้นสามัญที่ซื้อกลับคืน 500 หุ้น จาหน่ายในราคาหุ้นละ 104 บาท
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ม.ค.29 นาหุ้นสามัญที่ซื้อคืนมา 500 หุ้น จาหน่ายในราคาหุ้นละ 115 บาท
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง หุ้นกู้ เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
ปัญหาหนึ่งในการจัดการบริษัทที่สําคัญ คือเรื่องของการจัดหาเงินทุนที่จะใช้ในการขยายงาน หาก
ความจําเป็นในการใช้ทุนเป็นช่วงฤดูกาล หรือระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจจะกู้ยืมจากธนาคาร แต่ถ้าความจําเป็นนั้น
เป็นความจําเป็นที่ต้องใช้ทุนมากและต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานยาวนาน จึงจะสามารถคืนทุนได้ การ
กู้ยืมจึงจําเป็นจะต้องกู้ยืมในระยะยาว เพื่อให้มีเวลานานพอที่จะได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินงานมาใช้คืน
ได้การกู้ยืมระยะยาวในบริษัทขนาดใหญ่ที่ใช้ทุนมากเกินกว่าจะกู้จากบุคคลคนเดียวได้ ในกรณีนี้บริษัทก็อาจจะ
ออกหุ้นกู้ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยแบ่งจํานวนเงินที่ต้องการเป็นหน่วยๆ ละเท่าๆ กัน เรียกว่า หุ้นกู้หุ้นกู้
ถือเป็นหนี้สินระยะยาวมีกําหนดเวลาแน่นอน เมื่อหุ้นกู้ครบกําหนด บริษัทก็จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือในกรณี
ที่บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมาก ก็อาจจะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดหรืออาจจะไถ่ถอนหุ้นกู้เป็นงวดก็ได้
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 อธิบายลักษณะหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ได้
3.1.2 บอกข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญได้
3.1.3 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ได้
3.1.4 คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
3.1.5 ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
3.1.6 ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้
3.1.7 ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
3.1.8 จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ได้
3.2.2 คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
3.2.3 ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
3.2.4 ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้

3.2.5 จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร บอกลักษณะหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ บอกข้อแตกต่างระหว่าง
หุ้นกู้และหุ้นสามัญ การตั้งกองทุนจม การไถ่ถอนหุ้นกู้
3.4.2 การคิด คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้ ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้
และบันทึกบัญชีได้ ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้ จําหน่ายหุ้นกู้
ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้น
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.อธิบายลักษณะหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ได้
2.บอกข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญได้
3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ได้
4.คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
5.ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
6.ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้
7.ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
8.จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
กระบวนการ (P)
1.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ได้
2.คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
3.ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
4.ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้
5.จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรมถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร บอกลักษณะหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ บอกข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และหุ้น
สามัญ การตั้งกองทุนจม การไถ่ถอนหุ้นกู้
2.การคิดคํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้ ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้ จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ หุ้นกู้

ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและ
ประเมินผล(จุดเน้น)
ทักษะ
- อธิบายลักษณะหุ้น - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
กู้และการออกหุ้นกู้ การออกหุ้นกู้ได้
ได้
- คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้
- บอกข้อแตกต่าง
และบันทึกบัญชีได้
ระหว่างหุ้นกู้และหุ้น - ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้
สามัญได้
และบันทึกบัญชีได้
- บันทึกบัญชี
- ตั้งกองทุนจมและ
เกี่ยวกับการออกหุ้น บันทึกบัญชีได้
กู้ได้
- จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลัง
- คํานวณดอกเบี้ยหุ้น วันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
กู้และบันทึกบัญชีได้
- ปรับปรุงดอกเบี้ย
หุ้นกู้และบันทึกบัญชี
ได้
- ตั้งกองทุนจมและ
บันทึกบัญชีได้
ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
- จําหน่ายหุ้นกู้
ภายหลังวันเริ่มคิด
ดอกเบี้ยได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย
-สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจากกิจกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1.ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ หุ้นกู้
3.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.ครูอธิบายลักษณะหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ ข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญ การ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้การคํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และการบันทึกบัญชี การ
ปรับปรุง ดอกเบี้ยหุ้นกู้และการบันทึกบัญชี การไถ่ถอนหุ้นกู้ การจําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวัน
เริ่มคิดดอกเบี้ย
2.ครูถามเกี่ยวกับหุ้นกู้ ในหัวข้อที่เรียน

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ บันทึกปรับปรุงดอกเบี้ย
หุ้นกู้ บันทึกการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการจําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ย โดยค้นคว้า
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4. ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1.สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง
ความพอประมาณ
ประเด็น
เนื้อหา
- ออกแบบการเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
กําหนดผลการเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาและวัยของผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

- กําหนดแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหากิจกรรม เวลาที่
กําหนดมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับนักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลา

สื่อ/อุปกรณ์

- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับจํานวน
นักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา เวลาและวัย
ของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและเพียงพอกับเวลา
ที่กําหนด

เวลา

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร

- เนื้อหาเรียงลําดับจากง่ายไป
ยาก ทําให้ผู้เรียนสามารถทํา
ความเข้าใจได้ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่
สอน
- เตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การใช้แหล่งเรียนรู้

- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
และเพื่อการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้
ทําให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- ครูจัดการเรียนการสอน
ดําเนินตามกระบวนการ
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ได้
พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้

- วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํากิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย
เพื่อปูองกันเรื่องเวลาที่อาจจะ

3 ห่วง
ประเด็น
การจัดกิจกรรม

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

ขึ้นได้
- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ - จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
จํานวนผู้เรียน
ความสามารถ เก่ง ปาน
อย่างชัดเจน เป็นลําดับขั้น
- กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
กลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียน จากง่ายไปหายาก
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ สามารถช่วยเหลือซึ่งกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่
เกิดการเรียนรู้ด้วนตนเอง
และกัน
สอนและมีความรอบครอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึง
ทําให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย - มีการออกแบบเครื่องมือ - วางแผนการวัดและ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ วัดและประเมินผลที่
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหาที่
เวลา ผลการเรียนรู้และสภาพ ต้องการให้นักเรียนบรรลุ
การปฏิบัติงานของนักเรียน
ตามผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กําหนดไว้
- การออกแบบการเรียนรู้ หุ้นกู้
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความเมตตาต่อ
ศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด

มีเหตุผล
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
บรรลุผล
- นักเรียนสามารถวางแผนการ
ทํางานในกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
- นักเรียนสามารถบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ได้อย่าง
ถูกต้อง
- คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และ
บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
- ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และ
บันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
ถัดไป
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
เวลาที่กําหนด

ความพอประมาณ

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้
- จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิด
ดอกเบี้ยได้อย่างถูกต้อง
- อธิบายลักษณะหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้ได้
- บอกข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้และหุ้นสามัญได้
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ได้
- คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
- ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้และบันทึกบัญชีได้
- ตั้งกองทุนจมและบันทึกบัญชีได้
- ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
- จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ
- มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- อธิบายลักษณะหุ้นกู้ - มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
และการออกหุ้นกู้ได้
ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
- บอกข้อแตกต่าง
- การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
ระหว่างหุ้นกู้และหุ้น
เรียนรู้
สามัญได้
- นักเรียนได้ช่วยเหลือ
- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
ซึ่งกันและกัน
การออกหุ้นกู้ได้
- คํานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้
และบันทึกบัญชีได้
- ปรับปรุงดอกเบี้ยหุ้นกู้
และบันทึกบัญชีได้
- ตั้งกองทุนจมและ
บันทึกบัญชีได้
ไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
- จําหน่ายหุ้นกู้ภายหลัง
วันเริ่มคิดดอกเบี้ยได้

ด้าน
วัด
ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

ชื่อ............................................................สกุล..................................................เลขที.่ ..........ชั้น ปวช.2/2
แบบทดสอบวิชา การบัญชีบริษัท จากัด
หน่วยที่ 7 การจาหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทมหาชน
บริษัท สีฟูา จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนหุ้น เมือ 1 มกราคม 2548 จํานวน 5,000 บาท หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100
บาท อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี กําหนดไถ่ถอน 5 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี บริษัท
จําหน่ายหุ้นกู้ในราคา 106%
ให้ทา 1. ตารางแสดงการตัดส่วนเกินมูลค่า หุ้นกู้วิธีเส้นตรง
2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ปี 2548 2549 และ 2552
ตารางแสดงการตัดส่วนเกินมูลค่า หุ้นกู้วิธีเส้นตรง
สิ้นปี

ดอกเบี้ยหุ้นกู้

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นกู้ตัดบัญชี

ดอกเบี้ยจ่ายจริง

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นกู้คงเหลือ

แบบทดสอบหน่วยที่ 8 หุ้นกู้
ชื่อ……………………................................................................……..ชั้น/…………………………..เลขที่……………..
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1. ผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็น
ก. หุ้นส่วนของบริษัท
ข. เจ้าของบริษัท
ค. เจ้าหนี้ของบริษัท
ง. กรรมการบริษัท
2. ในการออกหุ้นกู้บริษัทจะออกหุ้นกู้ได้ในราคา
ก. ไม่ต่ํากว่า 50 บาท
ข. ไม่ต่ํากว่า 100 บาท
ค. ไม่ต่ํากว่า 200 บาท
ง. ไม่ต่ํากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
3. บริษัทออกหุ้นกู้จําหน่ายในราคาเท่ามูลค่าจะบันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีหุ้นกู้ เครดิตบัญชีเงินสด
ข. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีหุ้นกู้
ค. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีหุ้นกู้ เครดิตบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
ง. เดบิตบัญชีเงินสด เดบิตส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้นกู้ เครดิตบัญชีหุ้นกู้
4. กิจการออกหุ้นกู้จํานวน 100,000 บาท จําหน่ายในราคา 102%จะบันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้น เครดิตบัญชีหุ้นกู้
ข. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีหุ้นกู้
ค. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีหุ้นกู้ เครดิตบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
ง. เดบิตบัญชีหุ้นกู้ เครดิตบัญชีเงินสด
5. บริษัทจําหน่ายหุ้นกู้ในราคาสูงกว่ามูลค่า ในวันจ่ายดอกเบี้ยบริษัทจะบันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีดอกเบี้ยหุ้นกู้เครดิตบัญชีเงินสด
ข. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีดอกเบี้ยหุ้นกู้
ค. เดบิตบัญชีดอกเบี้ยหุ้นกู้ เครดิตบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ เครดิตบัญชีเงินสด
ง. เดบิตบัญชีดอกเบี้ยหุ้นกู้ เดบิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ เครดิตบัญชีเงินสด
6. บริษัทจําหน่ายหุ้นกู้โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ 1,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี กิจการจ่าย
ดอกเบี้ย ปีละ 1 ครั้ง ในวันจ่ายดอกเบี้ยกิจการจะตัดส่วนเกินมูลค่าหุ้นเท่าใด
ก. 100
ข. 150
ค. 200
ง. 250
7. บริษัทออกหุ้นกู้ 50,000 บาท บริษัทขายหุ้นกู้ในราคา 105%ราคาขายหุ้นกู้คือข้อใด
ก. 50,005
ข. 50,000
ค. 50,500
ง. 52,500

8. บริษัทออกหุ้นกู้ 120,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 10%ต่อปี กําหนดเวลา 3 ปี ขายในราคา
เท่ามูลค่ากําหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 4 เดือน ดอกเบี้ยจ่ายแต่ละงวดเท่าใด
ก. 3,000
ข. 4,000
ค. 6,000
ง. 12,000
9. ในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ในกรณีหุ้นกู้ครบกําหนดจะบันทึกบัญชีโดย
ก. เดบิตบัญชีเงินสดเครดิตบัญชีหุ้นกู้
ข. เดบิตบัญชีหุ้นกู้ เครดิตบัญชีเงินสด
ค. เดบิตบัญชีหุ้นกู้ เครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ เครดิตบัญชีเงินสด
ง. เดบิตบัญชีหุ้นกู้ เครดิตบัญชีส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้นกู้ เครดิตบัญชีเงินสด
10. ในการจําหน่ายหุ้นกู้หลังวันเริ่มคิดดอกเบี้ยในกรณีจําหน่ายในราคาเท่ามูลค่า ในวันจําหน่ายจะ
บันทึกบัญชีอย่างไร
ก. เดบิตบัญชีเงินสดเดบิตบัญชีดอกเบี้ยจ่าย เครดิตบัญชีหุ้นกู้
ข. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตหุ้นกู้ เครดิตบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค. เดบิตบัญชีเงินสด เดบิตบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่าย เครดิตบัญชีหุ้นกู้
ง. เดบิตบัญชีเงินสด เครดิตบัญชีดอกเบี้ยค้างจ่าย เครดิตบัญชีหุ้นกู้

ตราโรงเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา การบัญชีบริษัทจากัด
รหัส 2201-2003 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การชาระบัญชีเลิกบริษัท เวลา 8 ชั่วโมง
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ผลการเรียนรู้)
มาตรฐานปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการกิจการบริษัท จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ความคิดรวบยอด
การประกอบการในรูปของบริษัทจํากัด เป็นการประกอบการที่มีขอบข่ายการดําเนินงานที่กว้าง จึง
จําเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารงานที่มีความสามารถสูง ในการที่จะบริหารงานและควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงและมีอายุยืนยาวได้ แต่ในบางกรณีบริษัทก็จําต้องเลิกประกอบกิจการด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปดังนี้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดเหตุที่จะเลิกบริษัทไว้ดังต่อไปนี้
1.ถ้าในข้อบังคับของบริษัทมีกําหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกันเมื่อมีกรณีนั้น
2.ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะกําหนดการใด เมื่อสิ้นกําหนดการนั้น
3.ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทํากิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่างเดียว เมื่อเสร็จการนั้น
4.เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
5.เมื่อบริษัทล้มละลาย
นอกจากนั้นศาลอาจสั่งให้บริษัทจํากัดเลิกกิจการได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
1.ถ้าทําผิดในการยื่นรายงานการประชุมตั้งบริษัท หรือทําผิดในการประชุมตั้งบริษัท
2.ถ้าบริษัทไม่เริ่มทําการภายในหนึ่งปีนับแต่วันจดทะเบียน หรือหยุดทําการถึงหนึ่งปีเต็ม
3.ถ้าการค้าของบริษัททําไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีทางหวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้
4.ถ้าจํานวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงเจ็ดคน
ในการเลิกบริษัทบุคคลผู้รับผิดชอบในการจําหน่ายทรัพย์สินชําระหนี้สิน และจ่ายเงินคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นเรียกว่า
“ผู้ชําระบัญชี” ในชั้นแรกกรรมการบริษัทต้องเข้าเป็นผู้ชําระบัญชี งานที่ต้องทําภายใน 14 วัน หลังจาก
การเลิกบริษัทได้แก่การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อยสองครั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงเจ้าหนี้ให้ยื่นคํา
ทวงหนี้แก่ผู้ชําระบัญชีและจดทะเบียนการเลิกบริษัท นอกจากนั้นผู้ชําระบัญชีต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทขึ้น ให้ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติรับรองงบแสดง
ฐานะการเงินนั้น และแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีคนเดิมหรือคนอื่นให้จัดการชําระบัญชีต่อไป

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / วัดได้)
3.1 ด้านความรู้ (K)
3.1.1 บอกสาเหตุการเลิกบริษัทได้
3.1.2 บอกหน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัทได้
3.1.3 บอกขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัทได้
3.1.4 บันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้
3.1.5 บอกความหมายและอธิบายวงจรบัญชีได้
3.2 ด้านทักษะ (p)
3.2.1 บอกขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัทได้
3.2.2 บันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้
3.3 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
3.3.1 ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่าง
พอเพียง รักความเป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
3.4 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
3.4.1 การสื่อสาร บอกสาเหตุการเลิกบริษัทได้บอกหน้าที่ของผู้ชําระบัญชี
บริษัทได้บอกขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัทได้
3.4.2 การคิด บันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้
3.4.3 การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การชําระบัญชีเลิกบริษัท
4. การบูรณาการ
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- อาเซียน
5. สาระการเรียนรู้
ความรู้ (K)
1.บอกสาเหตุการเลิกบริษัทได้
2.บอกหน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัทได้
3.บอกขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัทได้
4.บันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้
5.บอกความหมายและอธิบายวงจรบัญชีได้
กระบวนการ (P)
1.บอกขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัทได้
2.บันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A)
1.ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝุเรียนใฝุรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน อยู่อย่างพอเพียง รักความ
เป็นไทย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ
สมรรมถะสาคัญของผู้เรียน (ทักษะการคิด)
1.การสื่อสาร บอกสาเหตุการเลิกบริษัทได้บอกหน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัทได้บอกขั้นตอน
การชําระบัญชีบริษัทได้
2.การคิดบันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้

3.การใช้เทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีไปสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การชําระบัญชีเลิก
บริษัท
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน/ แบบฝึกหัด/ผลงานอื่น ๆ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นการ
ความสามารถและ
ประเมินผล(จุดเน้น)
ทักษะ
- บอกสาเหตุการเลิก - บอกขั้นตอนการชําระ
บริษัทได้
บัญชีบริษัทได้
- บอกหน้าที่ของผู้
- บันทึกรายการชําระ
ชําระบัญชีบริษัทได้ บัญชีเลิกบริษัทได้
-บอกขั้นตอนการ
ชําระบัญชีบริษัทได้
- บันทึกรายการชําระ
บัญชีเลิกบริษัทได้
- บอกความหมาย
และอธิบายวงจร
บัญชีได้

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
- ตรวจ
- แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
- กิจกรรมที่
ก่อนเรียน หลัง มอบหมาย
เรียน
- แบบสังเกต
- ตรวจงานที่
พฤติกรรม
มอบหมาย
-สังเกต
พฤติกรรมการ
เรียน

เกณฑ์การประเมิน
- นักเรียนได้
คะแนนจากกิจกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
- นักเรียนได้
คะแนนพฤติกรรม
การเรียนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 60
- นักเรียนได้
คะแนนการทดสอบ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนาสู่การเรียน
1.ครูแนะนําจุดประสงค์ของรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เกณฑ์การประเมินผลทฤษฎี/ปฏิบัติ
2.ครู-นักเรียน ร่วมกันสนทนา เรื่องของ การชําระบัญชีเลิกบริษัท
3.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1.ครูอธิบายสาเหตุการเลิกบริษัทและหน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัท พร้อมยกตัวอย่าง การ
ชําระบัญชีบริษัทการบันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัท
2.ครูถามเกี่ยวกับการชําระบัญชีเลิกบริษัท ในหัวข้อที่เรียน
3.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ทํากิจกรรมในเรื่อง การจัดทํารายการปิดบัญชีใน สมุดรายวันทั่วไป
และบัญชีแยกประเภททั่วไป หายอดคงเหลือและจัดทํางบทดลองหลังปิดบัญชี และหา
ศัพท์บัญชี โดยค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4.ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมรวบยอด
1.สรุป ตอบข้อสงสัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
2.ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรมเสนอแนะ
1.ให้นักเรียนเตรียมตัวในการทํากิจกรรมในคาบเรียนต่อไป
7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1.หนังสือเรียน วิชาการบัญชีบริษัทจํากัด
2.ใบความรู้และใบงาน
3.แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. การบูรณาการหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 สาหรับครูผู้สอน
3 ห่วง

ความพอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

- ออกแบบการเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
กําหนดผลการเรียนรู้เหมาะสม
กับเวลาและวัยของผู้เรียน

- เนื้อหาการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร

แหล่งเรียนรู้

- กําหนดแหล่งเรียนรู้เหมาะสม
กับเนื้อหากิจกรรม เวลาที่
กําหนดมีจํานวนเพียงพอ
สําหรับนักเรียน ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลา

สื่อ/อุปกรณ์

- เตรียมสื่อ อุปกรณ์และ
เอกสารต่าง ๆ พอดีกับจํานวน
นักเรียน
- สื่อ/อุปกรณ์เหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื้อหา เวลาและวัย
ของผู้เรียน
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและเพียงพอกับเวลา
ที่กําหนด

- เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
และเพื่อการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนการเรียนรู้
ทําให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ได้
คุ้มค่าและเกิดผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

- เนื้อหาเรียงลําดับจากง่ายไป
ยาก ทําให้ผู้เรียนสามารถทํา
ความเข้าใจได้ง่าย
- มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่
สอน
- เตรียมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การใช้แหล่งเรียนรู้

ประเด็น
เนื้อหา

เวลา

การจัดกิจกรรม

- แบ่งกลุ่มนักเรียนให้พอดีกับ
จํานวนผู้เรียน
- กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ
เกิดการเรียนรู้ด้วนตนเอง

- ครูจัดการเรียนการสอน
ดําเนินตามกระบวนการ
ตามที่วางแผนไว้ครบถ้วน

- จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ได้
พร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้

- วางแผนการใช้เวลาในการ
ทํากิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย
เพื่อปูองกันเรื่องเวลาที่อาจจะ
ขึ้นได้
- จัดนักเรียนคละ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ความสามารถ เก่ง ปาน
อย่างชัดเจน เป็นลําดับขั้น
กลาง อ่อน เพื่อให้นักเรียน จากง่ายไปหายาก
สามารถช่วยเหลือซึ่งกัน - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องที่
และกัน
สอนและมีความรอบครอบใน

3 ห่วง
ประเด็น

การประเมินผล

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

ความพอประมาณ

เงื่อนไขคุณธรรม

มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึง
ทําให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย - มีการออกแบบเครื่องมือ - วางแผนการวัดและ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการ วัดและประเมินผลที่
ประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สอดคล้องกับเนื้อหาที่
เวลา ผลการเรียนรู้และสภาพ ต้องการให้นักเรียนบรรลุ
การปฏิบัติงานของนักเรียน
ตามผลการเรียนรู้และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่
กําหนดไว้
- การออกแบบการเรียนรู้ การชําระบัญชีเลิกบริษัท
- การวัดและประเมินผล
- การใช้แหล่งการเรียนรู้
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความเมตตาต่อ
ศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

8.2 สาหรับนักเรียน
ความพอประมาณ
- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ
ทํางานภายในกลุ่มเหมาะสมกับ
ความสามารถและศักยภาพของ
สมาชิกในกลุ่ม
- นักเรียนใช้เวลาในการทํากิจกรรม
การเรียนรู้ได้พอดีกับเวลาที่กําหนด

เงื่อนไขความรู้

มีเหตุผล

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้
มอบหมายจากลุ่มได้อย่าง
ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้
บรรลุผล
เป็นฐานความรู้ในการเรียนหัวข้อ
- นักเรียนสามารถวางแผนการ ถัดไป
ทํางานในกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
- นักเรียนใช้เวลาในการทํา
- นักเรียนสามารถบอกขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู้ได้พอดีกับ
การชําระบัญชีบริษัทได้
เวลาที่กําหนด
- บันทึกรายการชําระบัญชีเลิก
บริษัทได้
- บอกสาเหตุการเลิกบริษัทได้
- บอกหน้าที่ของผู้ชําระบัญชีบริษัทได้
-บอกขั้นตอนการชําระบัญชีบริษัทได้
- บันทึกรายการชําระบัญชีเลิกบริษัทได้
- บอกความหมายและอธิบายวงจรบัญชีได้
- ความร่วมมือในการทํากิจกรรม
- ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- มีความมุ่งมั่นการทํางาน
- มีความรับผิดชอบ - มีจิตอาสา

9. การประเมินผลลัพธ์(KPA)ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้าน
วัด
ความรู้

ทักษะ

ค่านิยม

อยู่อย่างพอเพียง…สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
- บอกสาเหตุการเลิก
- มีการวางแผนการ
- นําความรู้ไป
บริษัทได้
ทํางานเป็นกลุ่ม
ประยุกต์ใช้ใน
- บอกหน้าที่ของผู้ชําระ - การแลกเปลี่ยน
ชีวิตประจําวัน
บัญชีบริษัทได้
เรียนรู้
-บอกขั้นตอนการชําระ - นักเรียนได้ช่วยเหลือ
บัญชีบริษัทได้
ซึ่งกันและกัน
- บันทึกรายการชําระ
บัญชีเลิกบริษัทได้
- บอกความหมายและ
อธิบายวงจรบัญชีได้
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ได้ - มีทักษะการทํางาน - ทักษะการใช้วัสดุ
- ทักษะการมี
เหมาะสมกับเวลา
เป็นกลุ่ม
เหลือใช้ได้อย่างคุ้มค่า วัฒนธรรมการอยู่
- มีทักษะการให้เหตุผล
ร่วมกัน การทํางาน
การช่วยกันรักษา
ความสะอาด
- การใช้วัสดุอุปกรณ์
- มีความรับผิดชอบใน - มีจิตสํานึกในการ
- ทักทายด้วยความ
อย่างประหยัด
การทํางานเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จริงใจ สวยงาม
- รู้บทบาทหน้าที่ของ
สม่ําเสมอและเห็น
ตนเองเป็นผู้นํา/ผู้ตาม
คุณค่าของประเพณี
- ยอมรับความคิดเห็น
การทักทายแบบ
และการตัดสินใจตาม
ไทย
วิถีประชาธิปไตย

10. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นางยอดขวัญ ธีรโชคดี)

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นรองผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายสุเชษฐ์ พันธุ์หวยพงศ์)
ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………………………….
(นายศักดา ภุมรินทร์)

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
11.1 ผลการเรียนรู้
11.1.1. ผู้ที่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
11.1.2 .ผู้ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
มีจานวน............................................................. คน คิดเป็นร้อยละ.................................
1 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
2 …………………………………………..สาเหตุ (ถ้าทราบ).........................................
แนวทางแก้ปัญหา............................................................................................................
11.1.3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
1)………………………………………….
2)………………………………………………
แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ........................................................................................
.......................................................................................................................................
11.1.4 ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……………………………………………………………………………..
11.1.5 ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………………………………………………………………
11.1.6 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A) ………………………………………………………
11.1.7 ผู้เรียนมีทักษะการคิด..........................................................................................
11.1.8 ผู้เรียนมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง................................................................
11.2 ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
11.3 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชือ่ ...........................................
(

นางสาวสุณิสา อุดมสุข)
ตาแหน่ง ครู

12. เอกสารแนบท้ายแผนการสอน (ใบความรู้ สื่อ ใบงาน แบบทดสอบ)

แบบประเมินตนเอง
ให้นักเรียนประเมินตนเองจากผลที่ได้จามการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน ตามหัวข้อต่อไปนี้ โดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีแต่ละหัวข้อ
ชื่อ ............................................................................... ชั้น ................... เลขที่ ...................
สัปดาห์ที่

เรื่อง / หัวข้อย่อย

ระดับความพึงพอใจ
ดี
มาก

ดี

พอใช้

น้อย

บันทึกเพิ่มเติม

แบบทดสอบหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 9 การชาระบัญชีเลิกบริษัท
ชื่อ……………………………..........................…………………..ชั้น/…………………………..เลขที่……………..
คาสั่ง : จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุด
1. บุคคลที่ทําหน้าที่ชําระบัญชีของบริษัทคือ
ก. กรรมการของบริษัท
ข. บุคคลอื่นตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ค. บุคคลที่ศาลแต่งตั้งตามคําร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย
ง. ทุกข้อคืนคําตอบ
2. ในการจ่ายชําระหนี้สินต่าง ๆ บริษัทจะต้องจ่ายให้ผู้ใดก่อน
ก. เจ้าหนี้บุคคลภายนอก
ข. เงินยืมทดรองจากกรรมการ
ค. ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ง. ผู้ถือหุ้นสามัญ
3. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกบริษัท ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ชําระบัญชีจะต้องทําอะไรเป็น
อันดับแรก
ก. เรียกชําระค่าหุ้นส่วนที่ค้าง
ข. จัดทํางบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันเลิกกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
รับรอง
ค. ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 2 ครั้ง
ง. จําหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท
4. การจดทะเบียนเลิกบริษัทจะต้องจัดทําภายในกี่วัน นับจากวันเลิกบริษัท
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 14 วัน
ง. 30 วัน
5. กิจการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ โดยให้ส่วนลด 5% จะมีผลต่อกิจการอย่างไร
ก. ขาดทุนเพิ่มขึ้น
ข. ขาดทุนลดลง
ค. ทุนของกิจการเพิ่มขึ้น
ง. ไม่มีผลต่อกิจการ เพราะกิจการก็จะเลิกแล้ว
6. กิจการจ่ายชําระหนี้เจ้าหนี้ 1,000 บาท โดยได้รับส่วนลด 10% มีผลต่อกิจการคือ
ก. กิจการขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,000 บาท
ข. กิจการได้กําไรเพิ่มขึ้น 1,000 บาท
ค. กิจการได้กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 100 บาท
ง. กิจการขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 100 บาท

7. กิจการมีอุปกรณ์ราคา 10,000 บาท ค่าเสื่อมสะสม 3,000 บาท กิจการจําหน่ายได้ 70% ของ
ราคา กิจการจะได้กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเท่าใด
ก. ขาดทุน 3,000 บาท
ข. กําไร 3,000 บาท
ค. ไม่ขาดทุนและไม่ได้กําไร
ง. ไม่มีข้อถูก
8. กิจการมีสินค้าคงเหลือ 50,000 บาท กิจการนําออกขายโดยให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อ 5% กิจการจะได้
เงินเท่าใด
ก. 2,500 บาท
ข. 45,000 บาท
ค. 50,000 บาท
ง. 52,500 บาท
9. กิจการมีเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 12%ต่อปี กิจการชําระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นปี กิจการ
เลิกบริษัท ในวันที่ 1 เมษายน กิจการจะต้องชําระเงินคืนทั้งสิ้นเท่าใด
ก. 112,000 บาท
ข. 113,000 บาท
ค. 103,000 บาท
ง. 100,000 บาท
10. หลังจากชําระบัญชีบริษัทมีขาดทุนสะสม 120,000 บาท และมีเงินสดคงเหลือ 180,000 บาท
บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ 1,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท และหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น ๆ ละ 100
บาท บริษัทจะคืนทุนให้หุ้นบุริมสิทธิหุ้นละเท่าใด
ก. 60 บาท
ข. 100 บาท
ค. 180 บาท
ง. แล้วแต่ข้อตกลงของบริษัท

ชื่อ..........................................................สกุล............................................ชั้น.......................เลขที.่ ............
การบัญชีบริษัทจากัด
บทที่ 9 การเลิกกิจการบริษัทจากัด
ให้นักเรียนนาตัวเลือกต่อไปนี้ไปใส่หน้าข้อคาถามให้ถูกต้อง
ก. การเลิกโดยกฎหมาย
ข. การเลิกโดยคาสั่งศาล
ค. การชาระบัญชีของบริษัทจากัด
ง. หน้าที่ของผู้ชาระบัญชี
จ. งบรับ
– จ่ายเงินสด
ฉ. งบกาไรขาดทุนจากการชาระบัญชี
1. มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการเลิกบริษัทภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการบริษัทจํากัด
2. การจัดการจําหน่ายสินทรัพย์ ชําระหนี้สิน จ่ายภาษี และจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้นในการเลิกกิจการ
บริษัทจํากัด
3. แสดงรายละเอียดของเงินสดคงเหลือบวกกับเงินสดที่เป็นรายรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์
4. มีมติพิเศษให้เลิก
5. เป็นการเลิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1237
6. จํานวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลง ไม่ถึงเจ็ดคน
7. การชําระภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากร
8. จะแสดงเมื่อบันทึกการชําระบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
9. ดําเนินกิจการของบริษัทตามแต่ที่จําเป็น เพื่อการชําระสะสางกิจการ
10. เมื่อบริษัทล้มละลาย
*******************************

